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Bijlage 1: overzicht van de realisaties van de CIW in 2015 

Activiteit 
Deelactiviteit Output 2015 WP 15 - evaluatie 

nr titel titel Output (titel) 
CIW 

Werkgroep 
svz 

uitvoering 
toelichting bij svz uitvoering 

1.2 
Visie op 
financiering 
waterbeheer  

VERDER ONTWIKKELEN VAN 
DE GEBRUIKERSVERSIE 
VOOR HET INSTRUMENT 
KOSTENEFFECTIVITEITS¬ANA
LYSE EN 
DISPROPORTIONALITEITSAN
ALYSE 

WG KRLW lopend 

De Maatregelenkostenmodule Water (MKM) werd in 2015 gebruikt om de 
stroomgebiedbeheerplannen mee te onderbouwen. Er werden stappen gezet voor het 
uitwerken van concepten voor een integrale kosteneffectiviteitsanalyse (over de 
groepen heen en voor de aspecten waterkwaliteit, waterbodem en hydromorfologie). 
Er werd ook gestart met het onderzoeken of een optimale interactie met bestaande of 
in ontwikkeling zijnde waterkwaliteitsmodellen mogelijk is. 

1.2 
Visie op 
financiering 
waterbeheer  

UITWERKEN VAN EEN 
FINANCIERINGSPLAN VOOR 
DE UITVOERING VAN DE 
STROOMGEBIEDBEHEER-
PLANNEN 2016-2021 

Nota stand van zaken uitwerken 
financieringsplan 
stroomgebiedbeheerplannen 
Schelde en Maas 2016-2021 

WG KRLW uitgevoerd 

In relatie tot de financiering van de stroomgebiedbeheerplannen hechtte de CIW op 4 
maart haar goedkeuring aan het voorstel om de meervraag te beperken en 
efficiëntiewinsten voor het bereiken van de goede toestand te boeken door in de 
stroomgebiedbeheerplannen principieel uit te gaan van het (aangepast) SPG/AG-
scenario. De CIW hechtte op 7 mei 2015 haar goedkeuring aan de verdere uitwerking 
van de principiële uitgangspunten in relatie tot de financiering van de 
stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 en aan de aangepaste lijst van speer- en 
aandachtsgebieden. 
De CIW keurde op 7 mei 2015 eveneens het voorstel goed om het voorstel van traject 
voor het maatschappelijk debat inzake financiering aan de strategische adviesraden 
voor te leggen. Het maatschappelijk debat over nieuwe financieringssystemen wordt 
voorzien in de periode 2016 tot 2018. 
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Activiteit 

 
Deelactiviteit Output 2015 WP 15 - evaluatie 

nr titel titel Output (titel) 
CIW 

Werkgroep 
svz 

uitvoering 
toelichting bij svz uitvoering 

1.2 
Visie op 
financiering 
waterbeheer  

UITWERKEN VAN EEN 
FINANCIERINGSPLAN VOOR 
DE UITVOERING VAN DE 
STROOMGEBIEDBEHEER-
PLANNEN 2016-2021 

Nota stand van zaken uitwerken 
financieringsplan 
stroomgebiedbeheerplannen 
Schelde en Maas 2016-2021 

WG KRLW uitgevoerd 

In relatie tot de financiering van de stroomgebiedbeheerplannen hechtte de CIW op 4 
maart haar goedkeuring aan het voorstel om de meervraag te beperken en 
efficiëntiewinsten voor het bereiken van de goede toestand te boeken door in de 
stroomgebiedbeheerplannen principieel uit te gaan van het (aangepast) SPG/AG-
scenario. De CIW hechtte op 7 mei 2015 haar goedkeuring aan de verdere uitwerking 
van de principiële uitgangspunten in relatie tot de financiering van de 
stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 en aan de aangepaste lijst van speer- en 
aandachtsgebieden. 
De CIW keurde op 7 mei 2015 eveneens het voorstel goed om het voorstel van traject 
voor het maatschappelijk debat inzake financiering aan de strategische adviesraden 
voor te leggen. Het maatschappelijk debat over nieuwe financieringssystemen wordt 
voorzien in de periode 2016 tot 2018. 

1.2 
Visie op 
financiering 
waterbeheer  

UITWERKEN VAN EEN 
FINANCIERINGSPLAN VOOR 
DE UITVOERING VAN DE 
STROOMGEBIEDBEHEER-
PLANNEN 2016-2021 

Voorstel financieringsscenario’s 
als onderdeel van de nota 
Vlaamse Regering bij de 
definitieve ontwerpen 
stroomgebiedbeheerplannen 
Schelde en Maas 2016-2021 

WG KRLW uitgevoerd 

In relatie tot de financiering van de stroomgebiedbeheerplannen hechtte de CIW op 4 
maart haar goedkeuring aan het voorstel om de meervraag te beperken en 
efficiëntiewinsten voor het bereiken van de goede toestand te boeken door in de 
stroomgebiedbeheerplannen principieel uit te gaan van het (aangepast) SPG/AG-
scenario. De CIW hechtte op 7 mei 2015 haar goedkeuring aan de verdere uitwerking 
van de principiële uitgangspunten in relatie tot de financiering van de 
stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 en aan de aangepaste lijst van speer- en 
aandachtsgebieden. 
De CIW keurde op 7 mei 2015 eveneens het voorstel goed om het voorstel van traject 
voor het maatschappelijk debat inzake financiering aan de strategische adviesraden 
voor te leggen. Het maatschappelijk debat over nieuwe financieringssystemen wordt 
voorzien in de periode 2016 tot 2018. 
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Activiteit 

 
Deelactiviteit Output 2015 WP 15 - evaluatie 

nr titel titel Output (titel) 
CIW 

Werkgroep 
svz 

uitvoering 
toelichting bij svz uitvoering 

1.2 
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 
FINANCIERINGS-OPLOSSING 

Visienota duurzame 
financieringsoplossing 
waterbodems 

WG BRS lopend 

OVAM startte in 2015 een studie inzake "hotspots", waarbij onderzocht wordt welke 
de voonaamste verontreinigingsbronnen zijn voor waterbodems binnen Vlaanderen. 
Van daaruit zal worden bekeken op welke wijze het principe van 'de vervuiler betaalt' 
meer in de praktijk kan worden gebracht. De oplossing zal vermoedelijk gevalspecifiek 
en in overleg met alle betrokken actoren moeten worden uitgewerkt. Het netwerk van 
Sednet heeft in dit kader reeds geleid tot waardevolle uitwisseling van kennis en 
ervaring. Hoewel OVAM voormelde studie uitvoert in samenwerking met de VMM, zal 
de uitwerking van een visie en het opdoen van ervaringen terzake gebeuren in nauwe 
samenwerking met de CIW Werkgroep Bagger- en Ruimingsspecie.  
Op 7 mei 2015 hechtte de CIW haar goedkeuring aan de opstart van een pilootproject 
in het kader van een (gedeeltelijke) financiering van de  waterbodemonderzoeken en –
saneringen door de veroorzaker van de vervuiling.  

2.1 

Stroomgebie
dbeheerplan
nen 
opmaken 

VOORBEREIDEN VAN DE 
STROOMGEBIEDBEHEERPLA
NNEN SCHELDE EN MAAS 
2016-2021: VERWERKEN 
OPENBAAR ONDERZOEK & 
ADVIESRONDE EN OPMAAK 
DEFINITIEVE ONTWERPEN 

Nota stand van zaken verwerking 
openbaar onderzoek en 
adviesronde ontwerpen 
stroomgebiedbeheerplannen 
Schelde en Maas 2016-2021 

WG KRLW uitgevoerd 

De stand van zaken van de verwerking van het openbaar onderzoek van de 
stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 werd voorgelegd aan de CIW van 4 maart 
2015. In relatie tot de financiering van de stroomgebiedbeheerplannen hechtte de 
CIW op 4 maart haar goedkeuring aan het voorstel om de meervraag te beperken en 
efficiëntiewinsten voor het bereiken van de goede toestand te boeken door in de 
stroomgebiedbeheerplannen principieel uit te gaan van het (aangpast) SPG/AG-
scenario. 

2.1 

Stroomgebie
dbeheerplan
nen 
opmaken 

VOORBEREIDEN VAN DE 
STROOMGEBIEDBEHEERPLA
NNEN SCHELDE EN MAAS 
2016-2021: VERWERKEN 
OPENBAAR ONDERZOEK & 
ADVIESRONDE EN OPMAAK 
DEFINITIEVE ONTWERPEN 

Nota stand van zaken verwerking 
openbaar onderzoek en 
adviesronde ontwerpen 
stroomgebiedbeheerplannen 
Schelde en Maas 2016-2021 

WG KRLW uitgevoerd 

De stand van zaken van de verwerking van het openbaar onderzoek van de 
stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 werd voorgelegd aan de CIW van 7 mei 2015.  
De CIW hechtte op 7 mei 2015 haar goedkeuring aan de verdere uitwerking van de 
principiële uitgangspunten in relatie tot de financiering van de 
stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 en aan de aangepaste lijst van speer- en 
aandachtsgebieden. De CIW keurde op 7 mei 2015 eveneens het voorstel goed om het 
voorstel van traject voor het maatschappelijk debat inzake financiering aan de 
strategische adviesraden voor te leggen. 
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Activiteit 

 
Deelactiviteit Output 2015 WP 15 - evaluatie 

nr titel titel Output (titel) 
CIW 

Werkgroep 
svz 

uitvoering 
toelichting bij svz uitvoering 

2.1 

Stroomgebie
dbeheerplan
nen 
opmaken 

VOORBEREIDEN VAN DE 
STROOMGEBIEDBEHEERPLA
NNEN SCHELDE EN MAAS 
2016-2021: VERWERKEN 
OPENBAAR ONDERZOEK & 
ADVIESRONDE EN OPMAAK 
DEFINITIEVE ONTWERPEN 

Overwegingsdocumenten en 
definitieve ontwerpen 
stroomgebiedbeheerplannen 
Schelde en Maas 2016-2021 

WG KRLW uitgevoerd 

De CIW hechtte op 2 juli 2015 haar goedkeuring aan de definitieve ontwerpen van 
stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2016-2021, de 
overwegingsdocumenten horend bij de definitieve ontwerpen van 
stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2016-2021 en aan de nota aan de 
leden van de Vlaamse Regering ter begeleiding van het besluit voor vaststelling van de 
stroomgebiedbeheerplannen. De CIW legde begin september 2015 het dossier voor de 
vaststelling van de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 voor aan minister J. 
SCHAUVLIEGE, met het verzoek de plannen overeenkomstig art. 34§2 van het decreet 
Integraal Waterbeleid door de Vlaamse Regering te laten vaststellen tegen uiterlijk 22 
december 2015. 

2.1 

Stroomgebie
dbeheerplan
nen 
opmaken 

BEKKENSPECIFIEKE DELEN 

Definitieve ontwerpen van de 
bekkenspecifieke delen en 
bijhorende 
overwegingsdocumenten 

WG BW uitgevoerd 

De ontwerp bekkenspecifieke delen werden als onderdeel van de 
stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas 2016-2021 goedgekeurd door de CIW 
op 2 juli 2015. Begin september 2015 werden de bekkenspecifieke delen samen met 
de andere plandelen van de stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas 2016-2021 
aan  minister J. SCHAUVLIEGE overgemaakt voor goedkeuring door de Vlaamse 
Regering voor 22 december 2015. 
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Activiteit 

 
Deelactiviteit Output 2015 WP 15 - evaluatie 

nr titel titel Output (titel) 
CIW 

Werkgroep 
svz 

uitvoering 
toelichting bij svz uitvoering 

2.1 

Stroomgebie
dbeheerplan
nen 
opmaken 

OPMAAK VAN EEN 
GEACTUALISEERDE 
PRIORITEITENLIJST 
WATERBODEMS 

Geactualiseerde prioriteitenlijst 
waterbodems 

WG BRS 
uitgevoerd 
(ON HOLD) 

Op 7 mei 2015 besliste de CIW dat de opmaak van een geactualiseerde lijst on hold 
wordt gezet, gelet op de beperkte budgettaire middelen inzake te onderzoeken en te 
saneren waterbodems. Op 7 mei 2015 hechtte de CIW wel haar goedkeuring aan de 
verdere prioritering van de lijst van 15 prioritair te onderzoeken waterbodems met 
focus op speerpunt- en aandachtsgebieden, rekening houdend met kosten versus 
baten en met de reeds uitgevoerde waterbodemonderzoeken. Ook hechtte de CIW 
haar goedkeuring aan de opstart van verdere pilootprojecten, waarbij uitgaande van 
de verontreiniging in de waterbodem de vervuiler wordt betrokken, in het kader van 
een (gedeeltelijke) financiering van de  waterbodemonderzoeken en –saneringen door 
de veroorzaker van de vervuiling. De mogelijkheid om de financiële 
verantwoordelijkheid (voor een deel) bij de vervuiler te leggen kan immers een 
(gedeeltelijke) oplossing bieden voor het financieringsprobleem van de 
waterbodemonderzoeken en -saneringen. 

2.2 

Stroomgebie
dbeheerplan
nen 
uitvoeren en 
rapporteren 

EC RAPPORTERING 
STROOMGEBIEDBEHEERPLA
NNEN SCHELDE EN MAAS 
2016-2021 (DEEL 
UITVOERING KRLW) 

Ifv rapportering EU 16/03/2016 
stand van zaken EC rapportage 
definitieve 
stroomgebiedbeheerplannen 
(deel Kaderrichtlijn Water) 

WG KRLW lopend 

De vastgestelde stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas 2016-2021 dienen 
uiterlijk 22 maart 2016 aan de Europese Commissie te worden overgemaakt. De 
rapportering wordt, samen met die van de Overstromingsrichtlijn, aan de CIW in 
maart 2016 voorgelegd. 

2.2 

Stroomgebie
dbeheerplan
nen 
uitvoeren en 
rapporteren 

EC RAPPORTERING 
STROOMGEBIEDBEHEERPLA
NNEN SCHELDE EN MAAS 
2016-2021 (DEEL 
UITVOERING ORL) 

Ifv rapportering EU 16/03/2016 
stand van zaken EC rapportage 
definitieve 
stroomgebiedbeheerplannen 
(deel Overstromingsrichtlijn) 

WG WKW lopend 

De overstromingsrisicobeheerplannen, opgenomen in de 
stroomgebiedbeheerplannen, dienen uiterlijk 22 maart 2016 aan de Europese 
Commissie te worden overgemaakt. De rapportering wordt, samen met die van de 
kaderrichtlijn Water, aan de CIW in maart 2016 voorgelegd. 
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Activiteit 

 
Deelactiviteit Output 2015 WP 15 - evaluatie 

nr titel titel Output (titel) 
CIW 

Werkgroep 
svz 

uitvoering 
toelichting bij svz uitvoering 

2.2 

Stroomgebie
dbeheerplan
nen 
uitvoeren en 
rapporteren 

OPVOLGEN EN 
RAPPORTEREN 
MAATREGELENPROGRAMM
A 1STE GENERATIE 
STROOMGEBIED-
BEHEERPLANNEN 

Stand van zaken uitvoering 
maatregelenprogramma 1ste 
generatie 
stroomgebiedbeheer¬plannen 

WG KRLW uitgevoerd 

Op 4 maart 2015 nam de CIW neemt kennis van de stand van zaken van de uitvoering 
van de maatregelen en acties uit het Maatregelenprogramma 2010-2015. Op basis van 
de definitieve rapportering werd het betreffende hoofdstuk in de definitieve 
ontwerpen van de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 vervolledigd. 

2.2 

Stroomgebie
dbeheerplan
nen 
uitvoeren en 
rapporteren 

OPMAAK VAN HET 
WATERUITVOERINGSPROGR
AMMA (WUP)  

Concept 
wateruitvoeringsprogramma 

PPG uitgevoerd 

De CIW hechtte op 2 juli 2015 haar goedkeuring aan het concept (incl. blauwdruk) 
voor de opmaak van het wateruitvoeringsprogramma en aan de aanpak en afspraken 
voor de opmaak van het eerste wateruitvoeringsprogramma, het WUP 2015. In het 
WUP wordt de advisering van de IPs van de waterbeheerders geïntegreerd en wordt 
de intgratie van een aantal indicatoren van de bekkenbarometer voorzien. In het WUP 
2015 worden de bekkenvoortgangsrapporten 2014 en 2015 geïntegreerd. 

2.2 

Stroomgebie
dbeheerplan
nen 
uitvoeren en 
rapporteren 

OPMAAK VAN HET 
WATERUITVOERINGSPROGR
AMMA (WUP)  

Wateruitvoeringsprogramma 
2015 

PPG uitgevoerd 

De CIW hechtte op 10 december 2015 haar goedkeuring aan het WUP 2015. 
Aangezien de stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas 2016-2021 nog niet zijn 
vastgesteld, beperkt het WUP 2015 zich in essentie tot het bekkenniveau, in het 
bijzonder tot de uitvoering van de 1ste generatie bekkenbeheerplannen. Het WUP 
2015 bevat de rapportering van twee jaren, maw de bekkenvoortgangsrapporten 2014 
en 2015,  de IP-advisering en een stand van zaken van de signaalgebieden. Het WUP 
2015 omvat 11 bekkenspecifieke delen en is te raadplegen via 
www.integraalwaterbeleid.be. 
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Activiteit 

 
Deelactiviteit Output 2015 WP 15 - evaluatie 

nr titel titel Output (titel) 
CIW 

Werkgroep 
svz 

uitvoering 
toelichting bij svz uitvoering 

2.2 

Stroomgebie
dbeheerplan
nen 
uitvoeren en 
rapporteren 

ONTWIKKELEN 
OPVOLGINGSINSTRUMENT 
VOORTGANGSRAPPORTERIN
G 
MAATREGELENPROGRAMM
A 
STROOMGEBIEDBEHEERPLA
NNEN SCHELDE EN MAAS 
2016-2021  

Stand van zaken ontwikkelen 
opvolgingsinstrument actie- 
maatregelenprogramma 
stroomgebiedbeheerplannen 

PPG uitgevoerd 
In 2015 werden de doelstellingen, processen en vereisten voor het 
opvolgingsinstrument  vastgelegd en werden oplossingen gezocht voor de 
verschillende te informatiseren deelaspecten van het instrument. 

2.2 

Stroomgebie
dbeheerplan
nen 
uitvoeren en 
rapporteren 

COÖRDINEREN VAN DE 
OPMAAK VAN DE 
BEKKENVOORTGANGSRAPP
ORTEN  

Concept 
wateruitvoeringsprogramma – 
deel mbt integratie BVR 

WG BW uitgevoerd 

De CIW hechtte op 2 juli 2015 haar goedkeuring aan het concept (incl. blauwdruk) 
voor de opmaak van het wateruitvoeringsprogramma en aan de aanpak en afspraken 
voor de opmaak van het eerste wateruitvoeringsprogramma, het WUP 2015. In het 
WUP wordt de advisering van de IPs van de waterbeheerders geïntegreerd en worden 
een aantal indicatoren van de bekkenbarometer verwerkt. In het WUP 2015 zijn de 
bekkenvoortgangsrapporten 2014 en 2015 geïntegreerd. 

2.3 
Andere 
(beleids)plan
nen 

OPVOLGING UITVOERING 
GLOBALE EVALUATIE 
OVERSTROMINGEN 2010 EN 
RESOLUTIE WATEROVERLAST 

Plan van aanpak voor de 4de 
rapportering over de uitvoering 
van de Globale evaluatie 
overstromingen november 2010 
en Resolutie wateroverlast 

PPG uitgevoerd 

De CIW hechtte op 4 maart 2015 haar goedkeuring aan het plan van aanpak voor de 
opmaak van de 4de rapportering over de aanpak van de wateroverlastproblematiek. 
De CIW besliste hierbij om het 4de opvolgingsrapport op te stellen met een 
bijgestuurde aanpak die focust op kernpunten en geënt is op de (transitie naar de) 
meerlaagse waterveiligheid.  

2.3 
Andere 
(beleids)plan
nen 

OPVOLGING UITVOERING 
GLOBALE EVALUATIE 
OVERSTROMINGEN 2010 EN 
RESOLUTIE WATEROVERLAST 

4de rapportering over de 
uitvoering van de Globale 
evaluatie overstromingen 
november 2010 en Resolutie 
wateroverlast 

PPG uitgevoerd 

De CIW hechtte op 2 juli 2015 haar goedkeuring aan het 4de opvolgingsrapport 
wateroverlast (eindrapportering). Dit rapport werd opgesteld om tegemoet te komen 
aan de vraag van het (in 2014 nieuw verkozen) Vlaams Parlement om blijvend 
geïnformeerd te worden over het thema water. Het 4de rapport over de aanpak van 
de wateroverlastproblematiek werd aan Minister J. SCHAUVLIEGE voorgelegd en is te 
raadplegen via www.integraalwaterbeleid.be. 
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Activiteit 

 
Deelactiviteit Output 2015 WP 15 - evaluatie 

nr titel titel Output (titel) 
CIW 

Werkgroep 
svz 

uitvoering 
toelichting bij svz uitvoering 

2.3 
Andere 
(beleids)plan
nen 

OPVOLGEN “CONCEPTNOTA 
‘PLAN VAN AANPAK VOOR 
DE WATEROVERLAST IN HET 
DENDERBEKKEN’”  

Terugkoppeling met betrekking 
tot opmaak ORBP Dender 

PPG 
uitgevoerd 

via WG WKW 

In het actieplan Meerlaagse Waterveiligheid zoals goedgekeurd door de CIW op haar 
vergadering van 04/03/2015 wordt het ORBP Dender vermeld als pilootgebied. De 
CIW nam kennis van de stand van zaken van dit en andere pilootgebieden ihkv de 
meerlaagse waterveiligheid (WG Waterkantiteit) op haar vergadering van 10 
december 2015. 

2.3 
Andere 
(beleids)plan
nen 

ACTIEPLAN VOOR DE 
UITWERKING VAN DE 
MEERLAAGSE 
WATERVEILIGHEID  

Actieplan Meerlaagse 
Waterveiligheid 

WG WKW uitgevoerd 

De CIW hechtte op 4 maart 2015 haar goedkeuring aan het Actieplan Meerlaagse 
Waterveiligheid (MLWV). Dit jaarlijks te evalueren en bij te sturen actieplan heeft tot 
doel de visie van de MLWV naar de praktijk om te zetten door het bewustzijn rond de 
MLWV te verhogen, de betrokkenen te responsabiliseren en de bestaande initiatieven 
te optimaliseren volgens de principes van MLWV, en op die manier de transitie naar 
de MLWV in 2050 te realiseren.  

2.3 
Andere 
(beleids)plan
nen 

OPMAKEN LEIDRAAD VOOR 
EEN GEZAMENLIJKE AANPAK 
VOOR DE UITVOERING VAN 
GEBIEDSGERICHTE 
PROJECTEN IN LIJN MET DE 
PRINCIPES VAN DE 
MEERLAAGSE 
WATERVEILIGHEID (MLWV) 

Stand van zaken pilootprojecten 
MLWV inclusief ervaringen als 
opstap voor eerste versie 
leidraad 

WG WKW uitgevoerd 

De stand van zaken van de pilootprojecten MLWV (ORBP Dender, Maarkebeek, 
Kerkebeek, Vliet-Molenbeek en Dommel) en de integratie van de Meerlaagse 
waterveiligheid in gewestelijke ruimtelijke planningsprocessen,  werd voorgelegd aan 
de CIW van 10 december 2015. Op basis van deze (en toekomstige) pilootgebieden zal 
midden 2017 een leidraad voor de lokale actoren worden opgemaakt. Deze leidraad 
zal verduidelijken hoe de principes van de MLWV in onderling overleg met de actoren 
kunnen worden omgezet tot concrete acties op het terrein.  
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Activiteit 

 
Deelactiviteit Output 2015 WP 15 - evaluatie 

nr titel titel Output (titel) 
CIW 

Werkgroep 
svz 

uitvoering 
toelichting bij svz uitvoering 

2.3 
Andere 
(beleids)plan
nen 

STAND VAN ZAKEN 
UITVOERING VAN DE 
BENELUX-BESCHIKKING 
VISMIGRATIE (M(2009)1) 

Nota stand van zaken uitvoering 
Benelux-beschikking vismigratie 

WG EWB lopend 

De prioriteitenkaart van de Benelux Beschikking M(2009)01 inzake vrije vismigratie 
deelt de Vlaamse waterlopen op in waterlopen van prioriteit 1, prioriteit 2, 
aandachtwaterlopen en niet-prioritaire waterlopen. De Beschikking stelt een timing 
voor het wegwerken van de vismigratieknelpunten op waterlopen van prioriteit 1 en 2 
en voorziet dat tegen 31/12/2015 wordt gerapporteerd over de uitvoering van de 
beschikking.  
In functie van deze rapportering werd aan de waterbeheerders gevraagd om de 
databank www.vismigratie.be aan te vullen (zowel wat betreft opgeloste knelpunten, 
als wat betreft nieuwe inventarisaties van knelpunten), uiterlijk tegen begin 
december. Wegens vertragingen bij de aanvulling van de databank, kon de 
rapportering niet afgewerkt worden tegen de CIW-vergadering van 10 december 
2015. 

3.1 

Decreten, 
uitvoeringsb
esluiten IWB 
en 
ministeriële 
besluiten 

NADERE REGELS 
OEVERZONEPROJECTEN  

Inhoudelijk voorstel 
oeverzoneprojecten  

WG EWB lopend 

Recent zijn bijkomende instrumenten ter beschikking gekomen (decreet 
Landinrichting, vergroeningsmaatregelen van het GLB) die mogelijk bruikbaar zijn voor 
de realisatie van oeverzoneprojecten. In 2015 werd dit instrumentarium toegelicht in 
de WG Ecologisch Waterbeheer. In 2016 en 2017 zullen de  nieuwe instrumenten 
uitgetetst worden in enkele pilootprojecten. De selectie van deze projecten gebeurt 
begin 2016. Na de afloop van de pilootprojecten zal beslist worden of er voor de 
realisatie van oeverzoneprojecten nog nadere regels nodig zijn of niet.  

3.1 

Decreten, 
uitvoeringsb
esluiten IWB 
en 
ministeriële 
besluiten 

HET OPSTELLEN VAN EEN 
KADER VOOR DE 
TOEPASSING VAN DE 
WATERTOETS VOOR ZOWEL 
ONBEBOUWDE ALS 
BEBOUWDE PERCELEN IN 
OVERSTROMINGSGEBIED  

Kader voor de toepassing van de 
watertoets voor onbebouwde en 
bebouwde percelen in 
overstromingsgevoelig gebied 

WG WT uitgevoerd 

Bij de actualisatie van de omzendbrief ‘richtlijnen voor de toepassing van de 
watertoets voor de vrijwaring van het waterbergend vermogen in signaalgebieden en 
in effectief overstromings-gevoelige gebieden’ (in werking getreden op 1 juli 2015) 
werden naast richtlijnen voor de signaalgebieden eveneens duidelijke 
randvoorwaarden opgenomen voor alle resterende percelen in overstromingsgebied. 
Deze richtlijnen in de omzendbrief garanderen een duidelijke doorvertaling in het 
watertoetsadvies en de waterparagraaf. 
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nr titel titel Output (titel) 
CIW 

Werkgroep 
svz 

uitvoering 
toelichting bij svz uitvoering 

3.1 

Decreten, 
uitvoeringsb
esluiten IWB 
en 
ministeriële 
besluiten 

HET UITWERKEN VAN EEN 
WETGEVEND INITIATIEF TER 
VERSTERKING VAN HET 
BEWAREND BELEID IN 
SIGNAALGEBIEDEN 

Onderzoek naar regelgeving ter 
versterking van het bewarend 
beleid in de signaalgebieden 

WG WT lopend 
De pistes voor een versterking van het regelgevend kader werden aan de CIW 
voorgelegd op 10 december 2015. Een concreet voorstel zal aan de CIW van maart 
2016 worden voorgelegd. 

3.1 

Decreten, 
uitvoeringsb
esluiten IWB 
en 
ministeriële 
besluiten 

EVALUEREN VAN HET 
NORMENKADER VOOR 
HERGEBRUIK VAN BAGGER- 
EN RUIMINGSSPECIE  

Evaluatienota normenkader voor 
hergebruik van bagger- en 
ruimingsspecie 

WG BRS uitgevoerd 

Op 4 maart 2015 nam de CIW kennis van de evaluatienota en de knelpunten omtrent 
het normenkader voor hergebruik van bagger- en ruimingsspecie. De voorzitter van de 
CIW legde de evaluatienota en de knelpunten voor aan mevrouw H. DE BAETS met de 
vraag deze mee in overweging te nemen in het kader van de gemeenschappelijke 
onderbouwing van het normenkader van VLAREBO en VLAREMA. 
De 'evaluatienota normenkader voor hergebruik van bagger- en ruimingsspecie' werd 
vervolgens overgemaakt aan OVAM en ingebracht op de workshop d.d. 31 maart 
2015. Eén van de resultaten hiervan is het feit dat OVAM momenteel haar wetgevend 
kader voor Bagger- en Ruimingsspecie herbekijkt. 

3.1 

Decreten, 
uitvoeringsb
esluiten IWB 
en 
ministeriële 
besluiten 

VERVANGING VAN DE 
PROVINCIALE ATLASSEN DER 
WATERLOPEN DOOR EEN 
DIGITALE VLAAMSE 
HYDROGRAFISCHE ATLAS 

  subWG VHA lopend 

In 2015 werden een 4-tal overlegmomenten georganiseerd tussen de 
waterloopbeheerders van de onbevaarbare waterlopen in kader van het herzien van 
de wet op de onbevaarbare waterlopen. Eén van de aanpassingen in de wettekst 
betreft het vervangen van de provinciale atlassen der waterlopen door een digitale 
atlas van de onbevaarbare waterlopen. De subWG VHA neemt de nodige intiatieven 
om de volgende stappen in het kader van de opmaak van een digitale atlas van de 
onbevaarbare waterlopen voor te bereiden en te bespreken. 

3.1 

Decreten, 
uitvoeringsb
esluiten IWB 
en 
ministeriële 
besluiten 

OPMAKEN JURIDISCH-
WETTELIJK STATUUT VHA – 
ERKENNING AUTHENTIEKE 
GEOGRAFISCHE 
GEGEVENSBRON 

Ontwerp besluit juridisch-
wettelijk statuut VHA 

subWG VHA lopend 
De VMM zal de dataset Vlaamse Hydrografische Atlas eind 2015 voorstellen bij de 
CCVDI (Coördinatie Comité Vlaamse Diensten Integrator) als kandidaat Vlaamse 
authentieke gegevensbron. 
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nr titel titel Output (titel) 
CIW 

Werkgroep 
svz 

uitvoering 
toelichting bij svz uitvoering 

3.2 

Codes goede 
praktijk, 
omzendbriev
en, 
leidraden…  

AANPASSEN VAN DE CODE 
VAN GOEDE PRAKTIJK 
BAGGER- EN 
RUIMINGSSPECIE EN 
OPMAKEN VAN EEN 
GEÏNTEGREERDE LEIDRAAD 
MET DE CODE VAN GOEDE 
NATUURPRAKTIJK 

Geactualiseerde Code van Goede 
Praktijk Bagger- en 
Ruimingsspecie 

WG BRS uitgevoerd 

Op 4 maart 2015 hechtte de CIW  haar goedkeuring aan het voorstel voor een nieuwe 
algemene code van goede praktijk voor bagger- en ruimingsspecie. De voorzitter van 
de CIW legde de nieuwe code voor goedkeuring voor aan minister J. SCHAUVLIEGE. Op 
5 november 2015 keurde minister J. SCHAUVLIEGE het ministerieel besluit goed dat de 
nieuwe algemene code van goede praktijk voor bagger- en ruimingsspecie vaststelt. 
De nieuwe code zal nog in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd worden. 

3.2 

Codes goede 
praktijk, 
omzendbriev
en, 
leidraden…  

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 lopend 

Conform de eerder besproken aanpak (CIW van 12 oktober 2012, 7 juli 2013 en 4 
maart 2015) wordt werk gemaakt van een gemeenschappelijke leidraad bij voormelde 
codes. Deze gemeenschappelijke leidraad werd reeds geagendeerd op de werkgroep 
Bagger- en Ruimingsspecie op 17 februari 2015, 28 april 2015 en 15 september 2015. 
In dit kader werd het wetgevend kader geactualiseerd en werden beslisbomen 
opgesteld, die de waterbeheerder moeten helpen bij het gebruik van de codes.  
De nieuwe code van goede natuurpraktijk voor waterlopen werd op 10 juli 2015 door 
de Vlaamse Regering goedgekeurd en op 20 augustus 2015 gepubliceerd. De nieuwe 
code van goede praktijk voor bagger- en ruimingsspecie werd op 5 november 2015 
door minister J. SCHAUVLIEGE bekrachtigd en wordt nog gepubliceerd. De 
gemeenschappelijke leidraad zal in 2016 verder uitgewerkt worden tot een praktisch 
document, waarbij de eerste ervaringen met de toepassing van de nieuwe codes 
zullen meegenomen worden om de leidraad zo functioneel en toepassingsgericht 
mogelijk te maken. 

3.2 

Codes goede 
praktijk, 
omzendbriev
en, 
leidraden…  

VERDERE 
VERFIJNING/VERDUIDELIJKIN
G VAN DE CODE VAN GOEDE 
PRAKTIJK VOOR HET 
ONTWERP, DE AANLEG EN 
HET ONDERHOUD VAN 
RIOLERINGEN   

Aanpassingen technische 
toelichting bij Code van Goede 
Praktijk voor het ontwerp, de 
aanleg en het onderhoud van 
rioleringen (deel 1) 

WG WZ uitgevoerd 
De ontvangen voorstellen tot aanpassing werden mee opgenomen in de verdere 
verfijning van de Code van Goede Praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het 
onderhoud van rioleringen die aan de CIW op 10 december 2015 werd voorgelegd. 
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nr titel titel Output (titel) 
CIW 

Werkgroep 
svz 

uitvoering 
toelichting bij svz uitvoering 

3.2 

Codes goede 
praktijk, 
omzendbriev
en, 
leidraden…  

VERDERE 
VERFIJNING/VERDUIDELIJKIN
G VAN DE CODE VAN GOEDE 
PRAKTIJK VOOR HET 
ONTWERP, DE AANLEG EN 
HET ONDERHOUD VAN 
RIOLERINGEN   

Aanpassingen technische 
toelichting bij Code van Goede 
Praktijk voor het ontwerp, de 
aanleg en het onderhoud van 
rioleringen (deel 2) 

WG WZ uitgevoerd 
De CIW hechtte op 10 december 2015 haar goedkeuring aan de verdere verfijning van 
de Code van Goede Praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van 
rioleringen. 

3.2 

Codes goede 
praktijk, 
omzendbriev
en, 
leidraden…  

UITWERKING VAN REGELING 
KANO- EN KAJAKVAART OP 
ONBEVAARBARE 
WATERLOPEN  

Regelgevingskader kano- en 
kajakvaart richting 
implementatie 

WG EWB lopend 

Momenteel loopt er overleg tussen BLOSO, de Vlaamse Kano- en Kajakfederatie, de 
VMM en ANB over de uitbouw van kano- en kajakroutes op de Kleine Nete, de Dijle en 
de Demer. Voor elk van deze routes wordt met alle betrokken actoren een 
gebiedsspecifieke convenant uitgewerkt. Wellicht wordt deze aanpak uitgebreid naar 
andere onbevaarbare waterlopen. De voorkeur wordt gegeven aan deze 
gebiedsspecifieke aanpak  i.p.v. de opmaak van een regelgevend kader op Vlaams 
niveau. 

3.2 

Codes goede 
praktijk, 
omzendbriev
en, 
leidraden…  

DOSSIER SIGNAALGEBIEDEN 
REEKS 3 AFRONDEN  

Administratief dossier 
signaalgebieden reeks 3 

CIW-sec lopend 

In het kader van het dossier van de signaalgebieden reeks 1 en 2 hechtte de CIW  op 4 
maart 2015 haar goedkeuring aan een voorstel tot stroomlijning mbt de 
coördinatieopdracht die de Vlaamse Regering aan de gouverneurs gaf inzake de 
signaalgebieden van reeks 1 en 2 waarover nog geen consensus gevonden werd. Een 
eerste lichting signaalgebieden werd aan de CIW op 10 december 2015 voorgelegd, 
het dossier voor een eerste lichting signaalgebieden reeks 3 wordt aan de CIW voor 
goedkeuring voorgelegd op 16 maart 2016. De tweede lichting signaalgebieden reeks 
3 wordt aan de CIW in juni 2016 voorgelegd. 
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nr titel titel Output (titel) 
CIW 

Werkgroep 
svz 

uitvoering 
toelichting bij svz uitvoering 

3.3 Handhaving 

THEMATISCHE PRIORITEITEN 
HANDHAVING IN HET KADER 
VAN INTEGRAAL 
WATERBELEID 

(1) Inventarisatie en 
afsprakennota aansluitplicht (ism 
WG Waterzuivering) (zie ook 
output 2015/ 34); 
 (2) Inventarisatie en 
afsprakennota sluikstorten en 
zwerfvuil in en langs de 
waterlopen; 
 (3) Inventarisatie en 
afsprakennota silosappen. 

PPG lopend 

Per vermelde thematische prioriteit werd in 2015 een aanvang genomen tot uitdiepen 
van die prioriteiten teneinde overleg op te starten met de actoren en verdere 
afstemming en coördinatie van die handhaving op korte en langere termijn te 
bewerkstelligen. Dit gebeurde aan de hand van een opvolgingsfichesysteem en het 
systematisch agenderen op de PPG.  

3.3 Handhaving 

PLAN VAN AANPAK 
HANDHAVINGSBELEID VOOR 
GEMEENTEN TEN AANZIEN 
VAN AANSLUITPLICHT EN 
HANDHAVINGSPLICHT  

Model handhavingsbeleid voor 
gemeenten ten aanzien van 
aansluitplicht en 
handhavingsplicht 

WG WZ lopend 
Een eerste voorstel werd opgemaakt door VVSG en wordt verder besproken in een ad-
hoc werkgroep onder het voorzitterschap van VVSG. 

4.1 
Stroomgebie
dbeheerplan
nen 

BEKENDMAKING 
STROOMGEBIEDBEHEERPLA
NNEN SCHELDE EN MAAS 
2016-2021  

Communicatieplan op 
hoofdlijnen bekendmaking 
stroomgebiedbeheerplannen 
Schelde en Maas 2016-2021 

PPG uitgevoerd 

De CIW hechtte op 2 juli 2015 haar goedkeuring aan het communicatieplan op 
hoofdlijnen voor de bekendmaking van de stroomgebiedbeheerplannen Schelde en 
Maas 2016-2021. Het communicatieplan op hoofdlijnen voor de bekendmaking van de 
stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 werd voorgelegd aan minister J. 
SCHAUVLIEGE. 
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nr titel titel Output (titel) 
CIW 

Werkgroep 
svz 

uitvoering 
toelichting bij svz uitvoering 

4.2 Andere 

COMMUNICATIE OVER DE 
AANGEPASTE CODES 
BAGGER- EN 
RUIMINGSSPECIE EN GOEDE 
NATUURPRAKTIJK (LUIK 
WATERLOPEN) EN DE 
GEÏNTEGREERDE LEIDRAAD 
BIJ DE CODES  

Communicatieplan 
geactualiseerde Code van Goede 
Natuurpraktijk - luik waterlopen 
en Code Bagger- en 
ruimingsspecie en leidraad 

WG EWB uitgevoerd 

De CIW organiseerde twee infodagen “Wegwijs in nieuwe richtlijnen voor onderhoud 
en beheer van waterlopen” (op 17/11 in het VAC Gent en op 24/11 in het VAC 
Leuven). Deze infodagen over de aangepaste codes goede natuurpraktijk en goede 
praktijk bagger- en ruimingsspecie waren bedoeld voor alle waterbeheerders en 
konden op veel belangstelling rekenen. Meer dan 200 personen, hoofdzakelijk 
waterbeheerders, namen deel aan de infomomenten over de nieuwe richtlijnen voor 
het onderhoud en beheer van waterlopen. De deelnemers hadden ook de 
mogelijkheid om vragen te stellen bij de praktische toepassing van de nieuwe codes. 
De gebundelde antwoorden zullen aan de hand van een FAQ-lijst beschikbaar gesteld 
worden op de website. De vragen zullen ook gebruikt worden om de 
gemeenschappelijke leidraad voor beide codes, die in 2016 wordt uitgewerkt, zo 
functioneel en toepassingsgericht mogelijk te kunnen opmaken. 

4.2 Andere 

COMMUNICATIE ROND 
AFSPRAKEN OVER 
INTEGRALE AANPAK 
VISSTERFTE  

  WG EWB uitgevoerd 

De CIW nam op 7 mei 2015 kennis van het voorstel voor de herhaling van de 
communicatie naar de gemeenten, de waterbeheerders en de lokale hulpdiensten 
over de gecoördineerde aanpak van vissterfte.  
De afspraken m.b.t. de gecoördineerde aanpak van vissterfte (i.e. de rol van elke 
betrokken partij (burgers, waterbeheerders, ANB,  gemeenten, hulpdiensten, ...) bij de 
melding van vissterfte, bij het onderzoeken van de oorzaak ervan en bij de te nemen 
maatregelen) werden in juni 2015 gecommuniceerd naar alle gemeenten en naar de 
verantwoordelijke diensten bij de betrokken waterbeheerders. Om gemeenten beter 
te ondersteunen in de evaluatie van ernstige vissterfte werd een fiche ter beschikking 
gesteld met een aantal foto’s en richtlijnen van “types” van vissterfte. 
In aanvulling op de algemene communicatie naar de gemeenten is een gerichte 
gepersonaliseerde communicatie gebeurd naar gemeenten die in het verleden al 
geconfronteerd werden met ernstige vissterfte. Daarnaast werd op de website 
www.integraalwaterbeleid.be een lijst van FAQ m.b.t. vissterfte beschikbaar gesteld. 
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nr titel titel Output (titel) 
CIW 

Werkgroep 
svz 

uitvoering 
toelichting bij svz uitvoering 

4.2 Andere 

ONTWIKKELING 
COMMUNICATIETOOL(S) 
INZAKE “MEERLAAGSE 
WATERVEILIGHEID”  

Voorstelling van de ontwikkelde 
communicatietool(s): filmpje, 
wervende powerpoint en 
brochure 

WG WKW uitgevoerd 

De CIW nam kennis (7 mei, 15 oktober, 10 december 2015) van de verschillende 
communicatietools  "Meerlaagse Waterveiligheid" die werden ontwikkeld in 
uitvoering van het actieplan MLWV. De animatiefilm "Hoog water zonder kater" en de 
website "Hoog water zonder kater" werden aan het publiek voorgesteld op het 
Symposium Meerlaagse Waterveiligheid van 16 november 2015. Daarnaast werd ook 
al gewerkt aan de voorbereiding van een wervende presentatie MLWV. 

4.2 Andere 
SYMPOSIUM MEERLAAGSE 
WATERVEILIGHEID  

Terugkoppeling over het 
symposium 

WG WKW uitgevoerd 

Op 16 november organiseerde de CIW een Symposium Meerlaagse Waterveiligheid. 
Ruim 200 personen namen deel aan het symposium. Met concrete voorbeelden werd 
de meerwaarde van het samen aanpakken van de overstromingsproblematiek met 
zowel protectieve, preventieve als paraatheidsverhogende maatregelen op perceel-, 
wijk- en gemeentelijk niveau aangetoond. Lokale besturen en andere betrokkenen 
kregen praktische handvaten aangereikt over hoe zelf met meerlaagse waterveiligheid 
aan de slag kunnen gaan. Een evaluatie van het symposium werd aan de CIW van 10 
december 2015 voorgelegd. 

4.2 Andere 

COMMUNICEREN OVER DE 
MOGELIJKHEDEN VOOR HET 
BETER BESCHERMEN VAN 
BESTAANDE WONINGEN 
TEGEN WATEROVERLAST EN 
HET ADAPTIEF BOUWEN 
BINNEN 
OVERSTROMINGSGEBIED  

  WG WT uitgevoerd 
Gelet op het feit dat dit aspect steeds wordt opgenomen bij toelichtingen over de 
watertoets op verschillende fora en ondersteund wordt binnen andere sectoren 
waaronder via NAV, wordt dit als een recurrente taak opgenomen, 
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nr titel titel Output (titel) 
CIW 

Werkgroep 
svz 

uitvoering 
toelichting bij svz uitvoering 

4.2 Andere 

HET OPSTELLEN VAN EEN 
INFORMATIEBROCHURE 
VOOR DE 5-M 
ERFDIENSTBAARHEIDSZONE 
LANGS ONBEVAARBARE 
WATERLOPEN  

Informatiebrochure m.b.t. 5-m 
zone langsheen onbevaarbare 
waterlopen 

WG WT uitgevoerd 

Een folder over de afstandsregels en andere vuistregels in de 5 m-zone van 
onbevaarbare waterlopen werd voorgelegd aan de CIW op 10 december 2015. Deze 
folder wordt verspreid naar de aangelanden van waterlopen die door de VMM 
beheerd worden en ter beschikking gesteld van andere waterbeheerders. De folder is 
ook raadpleegbaar via www.integraalwaterbeleid.be. 

4.2 Andere 
MEEWERKEN AAN DE 
ORGANISATIE STUDIEDAG 
VVSG  

  PPG uitgevoerd 
De CIW werkte mee aan de organisatie van de studiedag van VVSG "Energie- en 
klimaatdag voor lokale besturen" op 7 mei 2015 in Leuven. Co-voorzitter van de CIW 
WG Waterkwantiteit, S. VERBEKE, verzorgde er een presentatie over MLWV. 

4.2 Andere 

NAGAAN NOODZAKELIJK 
AANPASSEN VAN DE CIW-
HUISSTIJL I.F.V. DE NIEUWE 
HUISSTIJL VAN DE VLAAMSE 
OVERHEID  

Inventarisatie noodzakelijke 
aanpassingen CIW huisstijl ifv 
huisstijl Vlaamse Overheid 

PPG uitgevoerd 

De CIW hechtte op 2 juli 2015  haar goedkeuring het voorstel om voor de 
aanpassingen van de CIW huisstijl in het kader van de nieuwe huisstijl Vlaamse 
Overheid uit te gaan van het "niveau 4 Partnerschap" en aan de grafische uitwerking 
van de labels (ter vervanging van het huidige CIW logo) en het voorstel van 
correspondentiesets. 

4.2 Andere 

NAGAAN NOODZAKELIJK 
AANPASSEN VAN DE CIW-
HUISSTIJL I.F.V. DE NIEUWE 
HUISSTIJL VAN DE VLAAMSE 
OVERHEID  

Aangepaste CIW huisstijl ifv 
huisstijl Vlaamse Overheid 

PPG uitgevoerd 

De CIW hechtte op 10 december 2015 haar goedkeuring aan de voorstellen voor 
doorwerking van de nieuwe huisstijl op de communicatiedragers van de CIW en aan 
het voorgestelde implementatietraject. De implementatie van de nieuwe huisstijl zal 
gefaseerd verlopen, vanaf december 2015 (o.m. voor nieuwe brochures) tot juni 2016 
(voor de website en nieuwsbrieven). 
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CIW 

Werkgroep 
svz 

uitvoering 
toelichting bij svz uitvoering 

5.1 
Grensovesch
rijdend 
overleg 

VERDERZETTEN VAN 
BILATERAAL INFORMEEL 
GRENSOVERSCHRIJDEND 
OVERLEG INZAKE INTEGRAAL 
WATERBELEID EN -BEHEER 

  WG KRLW uitgevoerd 

Op 18 december 205 vond een grensoveschrijdend overleg met Nederland (ambtelijk) 
plaats. 
Op bekkenniveau zetten de bekkensecretariaten ook in 2015 het grensoverschrijdend 
overleg met buurregio's en buurlanden verder. 

5.1 
Grensovesch
rijdend 
overleg 

AFSPRAKEN MET FRANKRIJK 
EN WALLONIË INZAKE 
WATERVERDELING LEIE EN 
SCHELDE   

Plan van aanpak en agenda om 
afspraken met Frankrijk en 
Wallonië te maken i.v.m. 
waterverdeling Schelde en Leie 

WG WKW lopend 
Een eerste ontwerpnota werd besproken op de WG Waterkwantiteit van 24 november 
2015. De definitieve nota wordt aan de CIW voorgelegd in juni 2016. 

5.2 
Overleg 
middenveld  

BEVORDEREN VAN DE 
BETROKKENHEID VAN HET 
MIDDENVELD BIJ DE 
WERKING VAN DE CIW  

  PPG uitgevoerd 

Het CIW werkplan 2015 werd op 26 januari ter beschikking gesteld aan de 
secretariaten van de adviesraden. Er was vanuit de adviesraden geen vraag tot 
toelichting van het werkplan. Op 11/06/2015 organiseerde de Minaraad in 
samenwerking met de SERV en de SALV een hoorzitting "Ontwikkeling 
stroomgebiedbeheerplannen en Adaptatiebeleid in Vlaanderen". Voor het luik 
stroomgebiedbeheerplannen werd een toelichting gegeven door de voorzitter van de 
CIW WG KRLW.  

5.3 
Ander 
overleg  

OPRICHTEN/OPSTARTEN 
OVERLEG(STRUCTUUR) 
VERZEKERINGSSECTOR 

Plan van aanpak overleg met 
verzekeringssector 

WG WKW uitgevoerd 
De CIW nam op 4 maart 2015 kennis van de opstart van het overleg met de 
verzekeringssector in het kader van de Meerlaagse Waterveiligheid (MLWV). 
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CIW 

Werkgroep 
svz 

uitvoering 
toelichting bij svz uitvoering 

5.3 
Ander 
overleg  

OPRICHTEN/OPSTARTEN 
OVERLEG(STRUCTUUR) 
VERZEKERINGSSECTOR 

Stand van zaken gevoerd overleg 
met verzekeringssector 

WG WKW uitgevoerd 

De CIW nam op 10 december 2015 kennis van de stand van zaken van het gevoerde 
overleg met de verzekeringssector en de verdere aanpak. Op 29 mei 2015 vond een 
eerste overleg plaats tussen de verzekeringssector (vertegenwoordigd door Assuralia 
en een aantal grote verzekeringsmaatschappijen), en de CIW (vertegenwoordigd door 
leden van de CIW WG Watertoets en Waterkwantiteit en het CIW-secretariaat). Vanuit 
de output van het overleg op 29 mei 2015 met de sector werd gekozen om verder in 
te zetten op informatie-uitwisseling en op de studie classificatie en certificering van 
overstromingsrisico’s. 

6.2 Adviseren IPs 
CONCEPT INTEGRATIE 
ADVISERINGEN IPS IN HET 
WUP 

Concept 
wateruitvoeringsprogramma – 
deel mbt integratie adviseringen 
IPs 

WG BW uitgevoerd 

De CIW hechtte op 2 juli 2015 haar goedkeuring aan het concept (incl. blauwdruk) 
voor de opmaak van het wateruitvoeringsprogramma (WUP) en aan de aanpak en 
afspraken voor de opmaak van het eerste wateruitvoeringsprogramma, het WUP 
2015. In het WUP wordt de advisering van de IPs van de waterbeheerders 
geïntegreerd. In het WUP 2015 zijn de bekkenvoortgangsrapporten 2014 en 2015 
geïntegreerd.  

6.3 
Adviseren 
andere  

ADVISERING 
VERGOEDINGSAANVRAGEN 
VOOR ACTIEF 
INGESCHAKELDE 
OVERSTROMINGSGEBIEDEN  

Voorgestelde methodiek voor de 
berekening van de vergoeding 
toepassen op concrete dossiers 
en zo nodig bijsturen 

GRvD nvt Er werden geen dossiers geadviseerd in 2016. 

6.3 
Adviseren 
andere  

ADVISERING 
VERGOEDINGSAANVRAGEN 
VOOR ACTIEF 
INGESCHAKELDE 
OVERSTROMINGSGEBIEDEN  

Advies uitbrengen bij ontvangst 
van dossiers 

GRvD nvt Er werden geen dossiers geadviseerd in 2016. 

6.3 
Adviseren 
andere  

ADVISERING VOORTGANG 
PALINGBEHEERPLAN  

Advies m.b.t. Vlaams deel 
voortgangsrapportering 
Palingbeheerplan 

WG EWB uitgevoerd 
De CIW heeft op 2 juli 2015 kennis genomen van het ontwerp van tweede 
voortgangsrapport over de uitvoering van het palingbeheerplan. 
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CIW 

Werkgroep 
svz 

uitvoering 
toelichting bij svz uitvoering 

6.3 
Adviseren 
andere  

OPVOLGING EN EVALUATIE 
VAN HET 
SOORTBESCHERMINGSPROG
RAMMA BEVER  

CIW-advies 
soortbeschermingsprogramma 
bever  

WG EWB lopend 

Op 27 mei 2015 stelde minister J. Schauvliege het soortbeschermingsprogramma (SBP) 
bever vast.De input van de waterbeheerders aan het monitoringprogramma gebeurt 
via de WG Ecologisch Waterbeheer. Aan de waterbeheerders werd gevraagd om tegen 
medio december 2015 te rapporteren over welke kosten zij het afgelopen jaar hebben 
gemaakt en over waarnemingen op het terrein die wijzen op de aanwezigheid van 
bevers ifv de actualisatie van de verspreidingskaart.  

6.3 
Adviseren 
andere  

Opmaak van een 
gecoördineerd advies bij de 
waterbeheerplannen van 
buurlanden en buurregio’s  

Aanpak opmaak gecoördineerde 
adviezen op de 
waterbeheerplannen van 
buurlanden en -buurregio's 

PPG uitgevoerd 
De CIW hechtte op 4 maart 2015 haar goedkeuring aan de aanpak inzake de opmaak 
van gecoördineerde adviezen vanuit de CIW op de waterbeheerplannen van de 
buurlanden en -regio’s. 

6.3 
Adviseren 
andere  

Opmaak van een 
gecoördineerd advies bij de 
waterbeheerplannen van 
buurlanden en buurregio’s  

Gecoördineerd advies op de 
waterbeheerplannen van 
Nederland en Frankrijk 

PPG uitgevoerd 
De CIW hechtte op 7 mei 2015 haar goedkeuring aan de gecoördineerde adviezen op 
de waterbeheerplannen van Nederland en Frankrijk. 

  
Adviseren 
andere  

Opmaak van een 
gecoördineerd advies bij de 
waterbeheerplannen van 
buurlanden en buurregio’s  

Gecoördineerd advies op de 
waterbeheerplannen van 
Wallonië 

PPG uitgevoerd 
De CIW hechtte op 10 december 2015 haar goedkeuring aan het gecoördineerd advies 
op de waterbeheerplannen van Wallonië.  

7.1 

Watersystee
mkennis 
bundelen en 
uitdiepen  

ORGANISEREN VAN HET 
WATERFORUM  

Organiseren van het 12e 
Waterforum "Waterbalansen als 
brug tussen  
kennis en beleid" (2/10/15) 

WG WSK uitgevoerd 

Op 2 oktober 2015 organiseerde de CIW te Gent haar 12de CIW waterforum met als 
thema "Waterbalansen als brug tussen kennis en beleid". 
Er waren 120 deelnemers. Het merendeel van de respondenten gaf aan globaal (zeer) 
tevreden te zijn over de inhoud en de organisatie van het waterforum. Op basis van de 
toelichtingen zijn een aantal aanbevelingen m.b.t. de ontwikkeling van waterbalansen 
voorgelegd aan de CIW-vergadering van 10 december 2015.  
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nr titel titel Output (titel) 
CIW 

Werkgroep 
svz 

uitvoering 
toelichting bij svz uitvoering 

7.1 

Watersystee
mkennis 
bundelen en 
uitdiepen  

ORGANISEREN VAN HET 
WATERFORUM  

Conclusies Waterforum 2015 WG WSK uitgevoerd 
De CIW nam op 10 december 2015 kennis van de conclusies van het 12de Waterforum 
"Waterbalansen als brug tussen kennis en beleid". 

7.1 

Watersystee
mkennis 
bundelen en 
uitdiepen  

(LOPEND) ONDERZOEK 
ROND HET THEMA WATER 
2012-2015 INVENTARISEREN  

  WG WSK uitgevoerd 

De rapportering van de publicaties en uitgevoerde en lopende projecten in het kader 
van de onderzoeksprioriteiten en de prioritaire onderzoeknoden, inclusief een 
eindbeoordeling van het Onderzoeksprogramma Water 2012-2015, werden 
voorgelegd aan CIW op 10 december 2015. 

7.2 
Watersystee
mkennis 
ontwikkelen 

ECOLOGISCH 
AFVOERREGIME VAN 
WATERLOPEN BEPALEN  

Plan van aanpak voor het 
bepalen van kwantitatieve 
indicatoren mbt ecologisch 
afvoerregime 

WG EWB uitgevoerd 
De CIW nam op 2 juli 2015 kennis van de stand van zaken over de uitwerking van een 
aanpak voor de implementatie van het e-flows concept. 

7.2 
Watersystee
mkennis 
ontwikkelen 

OPVOLGEN 
ONDERZOEKSPROJECT 
SEDIMENTBALANS  

  WG BRS lopend 

Deel bodem (= Sedimentexportmodel) werd reeds gemodelleerd in 2014. Via 
Europese fondsen wordt mogelijks een vervolgonderzoek opgezet om een aantal ruwe 
aannames te verfijnen. Deel water (= sedimenttransportmodel) is in de laatste fase. 
Het opvolgen van beide delen van deze studie staat steeds op de agenda van de 
werkgroep Bagger- en Ruimingsspecie. 

7.2 
Watersystee
mkennis 
ontwikkelen 

OPVOLGEN ONDERZOEK 
BRAKKE/ZOUTE TRIADE 

  WG BRS lopend 
Sinds het najaar van 2015 zijn enkele leden van de werkgroep Bagger- en 
Ruimingsspecie opgenomen in de stuurgroep van deze studie. De resultaten zullen 
worden gepresenteerd aan de werkgroep. 
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nr titel titel Output (titel) 
CIW 

Werkgroep 
svz 

uitvoering 
toelichting bij svz uitvoering 

7.2 
Watersystee
mkennis 
ontwikkelen 

OPVOLGEN ONDERZOEK 
MBT IMPACT 
OVERSTROMINGEN OP IHD  

  WG EWB lopend 
De aanvang van deze onderzoeksopdracht heeft duidelijke vertraging opgelopen. Op 
26/10/2015 werden tijdens een overleg met het INBO verdere afspraken gemaakt. 
Eind 2016 zouden de resultaten van het onderzoek opgeleverd moeten worden. 

7.2 
Watersystee
mkennis 
ontwikkelen 

HET OPSTELLEN VAN EEN 
DRAAIBOEK VOOR DE 
KARTERING VAN 
OVERSTROMINGEN, HET 
BEHEER VAN DEZE 
KARTERING EN DE 
DOORVERTALING VAN DEZE 
KARTERING  

Draaiboek voor kartering 
overstromingen 

WG WT uitgevoerd 

De CIW hechtte op 7 mei 2015 haar goedkeuring aan het draaiboek voor de kartering 
van overstromingen, het beheer van deze kartering en de doorvertaling ervan. Het 
draaiboek biedt een duidelijk kader aan op welke manier er wijzigingen kunnen 
doorgevoerd worden aan de watertoetskaart en welke gegevens hiervoor dienen 
aangereikt te worden. Het draaiboek bevat ook een luik met betrekking tot de te 
volgen werkwijze voor de kartering van overstromingsevents. 

7.2 
Watersystee
mkennis 
ontwikkelen 

UITBREIDING DECENTRAAL 
BEHEER VLAAMSE 
HYDROGRAFISCHE ATLAS 
(VHA)  

Uitbreiding decentraal beheer 
met kunstwerken en 
dwarsprofielen 

subWG VHA uitgevoerd 

Het decentraal beheer van de Vlaamse Hydrografische Atlas wordt onverminderd 
voort gezet. Daarnaast werd ook een webapplicatie ontwikkeld, met name ‘KUBE’, die 
de waterloopbeheerders in staat stelt om kunstwerken en dwarsprofielen in te laden 
en te beheren. 

7.2 
Watersystee
mkennis 
ontwikkelen 

OPSTELLEN VAN EEN 
MODELBESTEK 
WATERBODEMONDERZOEK  

Modelbestek 
waterbodemonderzoek 

WG BRS lopend 

Op 7 mei 2015 nam de CIW kennis van het lopende proces van de opmaak van het 
modelbestek voor in situ bemonstering van bagger- en ruimingsspecie binnen de 
werkgroep Bagger- en Ruimingsspecie en hechtte ze haar goedkeuring aan de 
voorgestelde wijze van verspreiding. Dit 'modelbestek voor in situ bemonstering van 
bagger- en ruimingsspecie' is momenteel in opmaak. 
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CIW 

Werkgroep 
svz 

uitvoering 
toelichting bij svz uitvoering 

7.2 
Watersystee
mkennis 
ontwikkelen 

OPVOLGEN ONDERZOEK 
WATERBALANSEN  

Kennisname en vertalen van de 
resultaten van  DO-1 en DO-3 van 
de waterbalansstudie naar 
beleidsaanbevelingen 

WG WKW lopend 

Een stand van zaken van de opmaak van de waterbalansen voor de bevaarbare 
waterlopen in het Schelde en Maasstroomgebied werd toegelicht op de WG WK van 
juni 2015. Er werd meegedeeld dat een nieuwe versie van de waterbalans voor de 
bevaarbare waterlopen in het Scheldestroomgebied werd opgemaakt. Op de WG WK 
van 24 november 2015 werd opnieuw een stand van zaken gegeven.  Er werd 
meegedeeld dat ook een eerste versie van de waterbalans voor de bevaarbare 
waterlopen in het Maasstroomgebied werd opgemaakt.  

8.1 Jaarplanning 
HET OPMAKEN VAN HET CIW 
WERKPLAN 2016  

CIW werkplan 2016 (incl. MJP 
2020) m.i.v. evaluatie CIW 
werkplan 2015 

PPG uitgevoerd 
De CIW hechtte op 10 december 2015 haar goedkeuring aan het CIW werkplan 2016 
(miv de evaluatie van het CIW werkplan 2015) en de meerjarenplanning 2017-2020 . 
Het CIW werkplan 2016 is te raadplegen via www.integraalwaterbeleid.be. 

8.1 Jaarplanning 
OPMAKEN 
JAARDOELSTELLINGEN VOOR 
DE BEKKENSECRETARIATEN  

Bijdrage CIW voor werkplan 2015 
BB, BR en Bsec 

WG BW uitgevoerd 
De CIW keurde op 2 juli 2015 de jaardoelstellingen voor 2016 voor de 
bekkenstructuren goed. 

8.2 

Bevorderen 
(horizontale) 
samenwerki
ng  

ORGANISEREN 
OVERLEGMOMENTEN VAN 
CIW WERKGROEP 
VOORZITTERS EN –
SECRETARISSEN  

Overleg werkgroepvoorzitters en 
–secretarissen (voorbereiding 
WP 2016 en i f.v. 
dossierspecifieke items) 

PPG uitgevoerd 
Op 27 oktober 2015 werd het overleg met de werkgroepvoorzitters en 
werkgroepsecretarissen georganiseerd. Het overleg stond in het teken de evaluatie 
van het werkplan 2015 en de voorbereiding van het werkplan 2016. 

8.2 

Bevorderen 
(horizontale) 
samenwerki
ng  

ORGANISEREN (INTERNE) 
STUDIEDAGEN  

  WG BRS uitgevoerd 
Een studiedag "haven Antwerpen" met een bezoek aan de baggerwerken van het 
vijfde havendok ging door op 4 juni 2015. 

  




