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nr titel titel titel 
CIW 

werkgroep 

svz 

uitvoering 
toelichting bij svz uitvoering 

1.1 Waterbeleidsnota 
VOORBEREIDING OPMAAK 

DERDE WATERBELEIDSNOTA 

Aanzet plan van aanpak opmaak 

3de waterbeleidsnota 
PPG uitgevoerd 

De CIW hechtte op 14 december 2016 haar goedkeuring aan het plan van aanpak 

voor de opmaak van de 3de waterbeleidsnota. 

1.2 
Visie op financiering 
waterbeheer  

UITWERKEN VAN EEN 

FINANCIERINGSPLAN VOOR 

DE UITVOERING VAN DE 

STROOMGEBIEDBEHEER-

PLANNEN 2016-2021 

Vormen projectwerkgroep WG KRLW uitgevoerd 

De CIW hechtte op 22 juni 2016  haar goedkeuring aan het plan van aanpak voor de 

uitwerking van een financieringsplan. Het plan van aanpak gaat uit van 3 pijlers: 

een overlegplatform oprichten, wetenschappelijke input voor het debat voorzien 
en het debat voeren in het overlegplatform. Het plan van aanpak schetst de basis 

voor die 3 pijlers. Het draaiboek en huishoudelijk reglement werden voorgelegd 

aan de CIW WG KRLW. Het overleg is van start gegaan op 2 december 2016. 

1.2 
Visie op financiering 
waterbeheer  

UITWERKEN VAN EEN 
FINANCIERINGSPLAN VOOR 

DE UITVOERING VAN DE 

STROOMGEBIEDBEHEER-

PLANNEN 2016-2021 

Draaiboek proces WG KRLW uitgevoerd 

De CIW hechtte op 22 juni 2016  haar goedkeuring aan het plan van aanpak voor de 

uitwerking van een financieringsplan. Het plan van aanpak gaat uit van 3 pijlers: 

een overlegplatform oprichten, wetenschappelijke input voor het debat voorzien 
en het debat voeren in het overlegplatform. Het plan van aanpak schetst de basis 

voor die 3 pijlers. Het draaiboek en huishoudelijk reglement werden voorgelegd 

aan de CIW WG KRLW. Het overleg is van start gegaan op 2 december 2016. 

1.2 
Visie op financiering 

waterbeheer  

UITWERKEN VAN EEN 

FINANCIERINGSPLAN VOOR 

DE UITVOERING VAN DE 

STROOMGEBIEDBEHEER-

PLANNEN 2016-2021 

Definiëren sleutelactoren en 

proces- en outputdoelstellingen 

ter voorbereiding opstart 
maatschapppelijk debat 

WG KRLW uitgevoerd 

De CIW hechtte op 22 juni 2016  haar goedkeuring aan het plan van aanpak voor de 

uitwerking van een financieringsplan. Het plan van aanpak gaat uit van 3 pijlers: 

een overlegplatform oprichten, wetenschappelijke input voor het debat voorzien 

en het debat voeren in het overlegplatform. Het plan van aanpak schetst de basis 
voor die 3 pijlers. Het draaiboek en huishoudelijk reglement werden voorgelegd 

aan de CIW WG KRLW. Het overleg is van start gegaan op 2 december 2016. 

1.2 
Visie op financiering 

waterbeheer  

VERDER ONTWIKKELEN VAN 

EEN VISIE OP DE DUURZAME 

FINANCIERING VAN HET 

ONDERZOEK EN DE SANERING 
VAN WATERBODEMS  

Stand van zaken duurzame 

financieringsoplossing 

waterbodems 

WG BRS uitgevoerd 

De CIW nam op 14 december 2016 kennis van de stand van zaken inzake het 

onderzoek naar een duurzame financieringsoplossing waterbodems. Aan deze actie 

wordt ook de komende jaren verder gewerkt. 
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2.1 
Stroomgebiedbeheerpl
annen opmaken 

VOORBEREIDEN VAN DE 
TUSSENTIJDSE EVALUATIE 

VAN DE 

STROOMGEBIEDBEHEERPLAN

NEN 2016-2021  

Stappenplan tussentijdse 
evaluatie SGBP 2016-2021 

WG KRLW uitgevoerd 

Het stappenplan voor de tussentijdse evaluatie werd geïntegreerd in het 

stappenplan opmaak van de SGBP 2022-2027 dat op 12 oktober 2016 door de CIW 

werd goedgekeurd. 

2.1 
Stroomgebiedbeheerpl

annen opmaken 

VOORBEREIDEN VAN DE 

STROOMGEBIEDBEHEERPLAN
NEN SCHELDE EN MAAS 2022-

2027: OPMAAK VAN EEN 

TIJDSPAD  

Stappenplan opmaak SGBP 
2022-2027 m.i.v. evaluatie 

opmaakproces SGBP 2016-2021 

WG KRLW uitgevoerd 
De CIW hechtte op 12 oktober 2016 haar goedkeuring aan het stappenplan voor de 

opmaak van de SGBP 2022-2027. 

2.1 
Stroomgebiedbeheerpl

annen opmaken 

VERFIJNING METHODIEK 

TOESTANDSBEOORDELING 

WATERLICHAMEN DOOR 
VERDERE ANALYSE VAN DE 

MEETONZEKERHEID   

Verfijnde methodiek 

toestandsbeoordeling 

subWG D&M 

OW 

lopend met 

duidelijke 
vertraging 

De uitwerking heeft meer tijd nodig dan oorspronkelijk gedacht. Wordt voorgelegd 

aan de CIW eind 2017, 

2.1 
Stroomgebiedbeheerpl

annen opmaken 

OPSTELLEN VAN EEN 

VERDRINGINGSREEKS 

WATERGEBRUIK 

Algemeen concept 

verdringingsreeks 

grondwatergebruik – 

gedetailleerde invulling voor 
actiegebieden grondwater 

subWG GW lopend 

Voor het aspect “gebruik gespannen grondwater” is het kader reeds vastgesteld via 

de herstelprogramma’s (SGBP) en verder geconcretiseerd in richtlijnen voor 

grondwatervergunningen (prioritering toepassingen en max. volume te gebruiken 

in actiegebieden grondwater en daarbuiten). Voor het gebruik van freatisch 

grondwater wordt een plan van aanpak uitgewerkt in de loop van 2017 (relatie met 

verdringingsreeksen OW). 

2.2 
Stroomgebiedbeheerpl
annen uitvoeren en 

rapporteren 

EC RAPPORTERING 

STROOMGEBIEDBEHEERPLAN
NEN SCHELDE EN MAAS 2016-

2021 (DEEL UITVOERING 

KRLW)  

Ifv rapportering EU 22/03/2016 

Overzicht EC rapportage 
definitieve 

stroomgebiedbeheerplannen 

(deel Kaderrichtlijn Water) 

WG KRLW uitgevoerd 

De CIW hechtte op 16 maart 2016  haar goedkeuring aan de (hoofdlijnen) van de 

rapporteringen aan de Europese Commissie over de stroomgebiedbeheerplannen 

en de overstromingsrisicobeheerplannen.De CIW nam ook kennis van de methode 

die de Europese Commissie zal toepassen voor de beoordeling van de plannen. 

2.2 

Stroomgebiedbeheerpl

annen uitvoeren en 

rapporteren 

EC RAPPORTERING 

STROOMGEBIEDBEHEERPLAN

NEN 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 uitgevoerd 

De CIW hechtte op 16 maart 2016  haar goedkeuring aan de (hoofdlijnen) van de 

rapporteringen aan de Europese Commissie over de stroomgebiedbeheerplannen 

en de overstromingsrisicobeheerplannen.De CIW nam ook kennis van de methode 

die de Europese Commissie zal toepassen voor de beoordeling van de plannen. 
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2.2 

Stroomgebiedbeheerpl

annen uitvoeren en 

rapporteren 

OPMAAK VAN HET 

WATERUITVOERINGSPROGRA

MMA (WUP)  

Geconcretiseerde blauwdruk 

voor het WUP 
PPG uitgevoerd 

De CIW hechtte op 22 juni 2016 haar goedkeuring aan de blauwdruk (incl. 

draaiboek) voor het WUP. 

2.2 

Stroomgebiedbeheerpl

annen uitvoeren en 
rapporteren 

OPMAAK VAN HET 

WATERUITVOERINGSPROGRA
MMA (WUP)  

Wateruitvoeringsprogramma 

2016 
PPG lopend 

Op 16 maart 2016 keurde de CIW een bijgestuurde timing voor de opmaak van het 

WUP goed. Hierdoor wordt het eerste WUP, het WUP 2016, aan de CIW voorgelegd 

in juni/juli 2017. Tijdens de voorbereiding van de  blauwdruk voor het WUP en bij 
de concrete uitwerking van het opvolgingsinstrument voor het 

maatregelenprogramma zijn er zowel inhoudelijke als praktische argumenten naar 

voor gekomen om de timing voor de opmaak van het WUP bij te sturen. Met de 

bijgestuurde timing wordt er ook voor gezorgd dat de rapporteringslast beperkt 

blijft en dat de rapportering duidelijk en vlot verloopt. 

2.2 

Stroomgebiedbeheerpl

annen uitvoeren en 

rapporteren 

ONTWIKKELEN 
OPVOLGINGSINSTRUMENT 

VOORTGANGSRAPPORTERING 

MAATREGELENPROGRAMMA 

STROOMGEBIEDBEHEERPLAN

NEN SCHELDE EN MAAS 2016-

2021 

Opvolgingsinstrument actie- 

maatregelenprogramma 

stroomgebiedbeheerplannen 

PPG uitgevoerd 

In 2016 werd de functionele analyse voor het Opvolgingsinstrument MaPro SGBPn 

verder uitgewerkt en werd de toepassing vervolgens ontwikkeld en getest. Eind 

december 2016 werd het Opvolgingsinstrument in productie genomen.  

2.3 
Andere 

(beleids)plannen 

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 
Een stand van zaken inzake de pilootprojecten MLWV werd op de CIW van 14 

december 2016 voorgelegd. 

2.3 
Andere 

(beleids)plannen 

STAND VAN ZAKEN 

UITVOERING VAN DE 

BENELUX-BESCHIKKING 
VISMIGRATIE (M(2009)1)  

Nota stand van zaken uitvoering 

Benelux-beschikking vismigratie 

& Evaluatie van de 

gecoördineerde aanpak van 

vismigratie 

WG EWB uitgevoerd 
De CIW nam op 16 maart 2016 kennis van de stand van zaken van de uitvoering van 

de Benelux Beschikking Vismigratie. 
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2.3 
Andere 

(beleids)plannen 

ALLOCATIE VAN DE 

WATERLOOPGEBONDEN 

HABITATTYPES IN DE 

MANAGEMENTPLANNEN EN 

OPMAAK BEHEERRICHTLIJNEN 

Allocatie van de 

waterloopgebonden 

habitattypes in de 

Managementplannen Natura 

2000 

WG EWB lopend 

De advisering van de ontwerpdoelenkaarten nam meer tijd in beslag dan voorzien 

en kon pas in september 2016 worden afgerond. De voorgestelde aanpassingen 

worden verwerkt door het ANB waarna nog een terugkoppeling volgt.  
De CIW heeft op 12 oktober 2016 kennis genomen van de stand van zaken van de 

opmaak van doelenkaarten voor beekhabitat, beekprik, rivierdonderpad en kleine 

modderkruiper. Het vervolgtraject  voorziet in aangepaste doelenkaarten en de 

opmaak van een globale nota m.b.t. beekhabitat 3260 tegen de CIW-vergadering 

van maart 2017. 

2.3 
Andere 

(beleids)plannen 

ALLOCATIE VAN DE 

WATERLOOPGEBONDEN 

HABITATTYPES IN DE 

MANAGEMENTPLANNEN EN 

OPMAAK BEHEERRICHTLIJNEN 

Richtlijnen voor een 

waterloopbeheer in functie van 

de instandhouding van 

waterloopgebonden 

habitattypes 

WG EWB lopend 

Initieel was het de bedoeling om enkel de implicaties van de doelenkaart voor 

beekhabitat (habitattype 3260) voor het waterbeheer te verduidelijken. Op de WG 

EWB van september 2016 werd gevraagd om de implicaties voor alle aspecten van 

het waterbeleid en -beheer te verduidelijken. Deze globale nota zal in het voorjaar 

van 2017 klaar zijn. 

2.3 
Andere 

(beleids)plannen 

VOORBEREIDING OPMAAK 

ACTIEPLANNEN VOOR 

WATERGEBONDEN INVASIEVE 

EXOTEN  

Plan van aanpak voor de 

bestrijding van invasieve 

exotische waterplanten, vissen 

en rivierkreeften 

WG EWB lopend 

Op de WG EWB van januari 2016 werd een toelichting gegeven over de Europese 

Verordening inzake invasieve exoten. Een eerste lijst met invasieve exoten bij deze 

Verordening werd pas in de zomer van 2016 goedgekeurd. Afgelopen zomer werd 

op vraag van het kabinet door het ANB i.s.m. het INBO een plan van aanpak voor 

Chinese wolhandkrab opgemaakt. Dit plan van aanpak werd toegelicht op de WG 

Ecologisch Waterbeheer van november 2016. 

3.1 

Decreten, 

uitvoeringsbesluiten 

IWB en ministeriële 

besluiten 

NADERE REGELS 

OEVERZONEPROJECTEN  

Voortgangsrapportage van de 

geselecteerde pilootprojecten 

waarin het uitgebreide 

instrumentarium voor de 

realisatie van een 
oeverzoneproject wordt 

uitgetest 

WG EWB lopend 

De CIW heeft op 16 maart 2016 kennis genomen van de geselecteerde 

pilootprojecten voor oeverzones. De pilootprojecten werden begin 2016 opgestart. 

Een eerste voortgangsrapportage is voorzien voor begin 2017. 

3.1 

Decreten, 

uitvoeringsbesluiten 

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 uitgevoerd 

Er is een wetgevend initiatief uitgewerkt in de vorm van een wijziging van de VCRO 

(2de principiële goedkeuring Vlaamse Regering op 25/11/2016) De wijziging maakt 

de aanduiding van watergevoelige openruimte gebieden mogelijk. Het voorstel 

vormt een wettelijke basis voor het (deels) bouwvrij houden van signaalgebieden, 

3.1 

Decreten, 

uitvoeringsbesluiten 

IWB en ministeriële 

besluiten 

BIJDRAGE LEVEREN AAN DE 

ONTWIKKELING VAN EEN 

NIEUW REGELGEVEND KADER 
VOOR HERGEBRUIK VAN 

BAGGER- EN RUIMINGSSPECIE  

Bijdrage aan de ontwikkeling 

van een nieuw regelgevend 

kader voor hergebruik van 

bagger- en ruimingsspecie 

WG BRS uitgevoerd 

De CIW WG BRS is in 2016 op diverse momenten om advies gevraagd bij het 

wetgevend initiatief van OVAM waarbij alles omtrent BRS van VLAREMA naar 

VLAREBO zal worden overgebracht. De CIW werd op de hoogte gebracht via een 
mededeling op 22 juni 2016. De WG BRS zal nog om advies bij de ontwerpteksten 

van het wettelijke initiatief inzake VLAREMA en VLAREBO gevraagd worden. In een 
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vervolgfase zal de CIW WG BRS mee instaan voor de bekendmaking van de 

wijzigingen in het wettelijk kader. 

3.1 

Decreten, 

uitvoeringsbesluiten 

IWB en ministeriële 
besluiten 

VOORSTELLEN INZAKE 

VEREENVOUDIGING VAN DE 

PLANNEN, 
OVERLEGSTRUCTUREN EN 

PROCEDURES VOOR HET 

INTEGRAAL WATERBELEID IN 

DE WETGEVING 

Afschaffen bekkenbureau PPG uitgevoerd 

Op 22 juni 2016 hechtte de CIW haar goedkeuring aan het voorstel om het 

bekkenbureau als bekkenstructuur af te schaffen. Na akkoord over dit voorstel van 

het kabinet van minister Schauvliege, hechtte de CIW op 14 december 2016 haar 

goedkeuring aan de voorstellen van aanpassing aan het decreet Integraal 
Waterbeleid  en het Organisatiebesluit ingevolge het afschaffen van het 

bekkenbureau. 

3.1 

Decreten, 
uitvoeringsbesluiten 

IWB en ministeriële 

besluiten 

VERVANGING VAN DE 

PROVINCIALE ATLASSEN DER 
WATERLOPEN DOOR EEN 

DIGITALE ATLAS 

ONBEVAARBARE 

WATERLOPEN  

  subWG VHA lopend 

Binnen de subWG VHA werd een inventarisatie gemaakt van de beschikbare data 
m.b.t. afmetingen van waterlopen van 2de en 3de categorie en werd bekeken 

welke timing haalbaar is voor het verzamelen/aanleveren/ter beschikking stellen 

van de dwarsprofielen. 

3.1 

Decreten, 

uitvoeringsbesluiten 
IWB en ministeriële 

besluiten 

OPMAKEN JURIDISCH-

WETTELIJK STATUUT VHA – 

ERKENNING AUTHENTIEKE 

GEOGRAFISCHE 
GEGEVENSBRON  

  subWG VHA lopend 

Binnen de subWG VHA werd een voorstel voor een Besluit van de Vlaamse 

Regering betreffende de Digitale Atlas Onbevaarbare Waterlopen opgesteld en 

besproken.  
In de nota aan de Vlaamse Regering – die momenteel in voorbereiding is – wordt 

meer in detail aangegeven hoe de samenwerking tussen de waterloopbeheerders 

zal verlopen. 

3.1 

Decreten, 

uitvoeringsbesluiten 

IWB en ministeriële 

besluiten 

AANPASSING NORMEN 

OPPERVLAKTEWATER MET 

FUNCTIE 

DRINKWATERVOORZIENING  

Inhoudelijk concept aanpassing 

normen oppervlaktewater met 
functie drinkwatervoorziening 

subWG D&M 

OW 
lopend 

Dit wordt opgenomen in het proces van de herziening van de 

Milieukwaliteitsnormen. 

3.1 

Decreten, 

uitvoeringsbesluiten 

IWB en ministeriële 

besluiten 

HERZIEN VAN HET 

GRONDWATERDECREET  

Voorontwerp herziening van het 

grondwaterdecreet 
subWG GW lopend 

In eerste instantie werd een voorstel uitgewerkt voor de herziening van hoofdstuk 

IV van het Grondwaterdecreet betreffende de heffingen op grondwatergebruik en 

specifiek de bijhorende bijlage. Het voorstel betreft de herziening van de 

gebiedsfactoren (en gelinkte gebieden) voor heffingsjaar 2018 en volgende jaren.  

Het plan van aanpak voor de herziening van de andere delen van het GW-decreet is 

voorzien tegen eind 2016- begin 2017; voor de uitwerking hiervan is meer tijd 
nodig. 
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3.1 

Decreten, 

uitvoeringsbesluiten 

IWB en ministeriële 

besluiten 

VOORTOETS PASSENDE 

BEOORDELING  

Rapportage van de 

aanpassingen aan de module 

oppervlaktewater van de 

voortoets passende beoordeling 

WG EWB 

lopend met 

duidelijke 

vertraging 

De modules grondwater en oppervlaktewater zijn nog in opmaak. Deze actie loopt 

dus door in 2017 en wordt uitgebreid tot eventuele aanpassingen aan de 

praktische wegwijzers voor de watergerelateerde effectgroepen die eveneens nog 

in opmaak zijn. 

3.2 

Codes goede praktijk, 

omzendbrieven, 

leidraden…  

EVALUEREN VAN DE 

INFORMATIEPLICHT 

Evaluatie van de 

informatieplicht 
WG WT uitgevoerd 

Via een bevraging van de immosector en het notariaat werd gepeild naar de 

duidelijkheid van de gehanteerde terminologie, impact op vastgoedtransacties, 

gebruiksvriendelijkheid online tools en naar verbetervoorstellen. De bevraging 

resulteerde in een plan van aanpak voor de korte en middellange termijn. 

3.2 

Codes goede praktijk, 

omzendbrieven, 

leidraden…  

ANALYSE VAN DE 

OPPORTUNITEITEN OM DE 
OVERSTAP TE MAKEN VAN 

EEN KANSBENADERING NAAR 

EEN RISICOBENADERING BIJ 
DE INFORMATIEPLICHT  

Analyse van de opportuniteiten 

om de overstap te maken van 

een kansbenadering naar een 

risicobenadering bij de 

informatieplicht 

WG WT lopend 

Een studie (op initiatief van VMM-Afdeling operationeel waterbeheer) om te 

komen tot een voorstel van methodologie voor het opmaken van risicoprofielen 

loopt. 

3.2 

Codes goede praktijk, 

omzendbrieven, 

leidraden…  

OPMAKEN VAN EEN 

GEÏNTEGREERDE LEIDRAAD 

BIJ DE CODE VAN GOEDE 

PRAKTIJK BAGGER- EN 

RUIMINGSSPECIE EN DE CODE 
VAN GOEDE NATUURPRAKTIJK  

Geïntegreerde leidraad voor de 

Code van Goede Praktijk Bagger- 

en Ruimingsspecie en de Code 

van Goede Natuurpraktijk 

WG BRS uitgevoerd 

De leidraad werd op de CIW van juni 2016 goedgekeurd, mits technisch nazicht. De 

leidraad werd in oktober 2016 op de website van de CIW gepubliceerd en hierover 

werd via de nieuwsbrief van de CIW gecommuniceerd. Ook OVAM en de CIW 

partners communiceren via hun kanalen over de leidraad. 

3.2 
Codes goede praktijk, 
omzendbrieven, 

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 14 december 2016 werd voorgelegd. 

3.2 
Codes goede praktijk, 
omzendbrieven, 

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 14 december 2016 haar goedkeuring aan de verdere verfijning 
van 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, 

leidraden…  

DOSSIER SIGNAALGEBIEDEN 

REEKS 3 AFRONDEN EN 

OPVOLGEN VAN BESTAANDE 
DOSSIERS  

Administratief dossier 

signaalgebieden reeks 3 (deel 2) 
CIW-sec uitgevoerd 

Op 22 juni 2016 keurde de CIW de ontwerp beslissingen voor de signaalgebieden 

reeks 3 en het voorstel van ontwerpnota aan de Vlaamse Regering goed. Het 

dossier werd voorgelegd aan minister Schauvliege met het oog op een goedkeuring 
door de Vlaamse Regering.  

3.2 

Codes goede praktijk, 

omzendbrieven, 

leidraden…  

BELEIDSINITIATIEVEN 
BAGGER- EN RUIMINGSSPECIE  

Advies bij beleidsinitiatieven 
inzake bagger en ruimingsspecie  

WG BRS uitgevoerd 

De CIW werkgroep BRS gaf op 7 juni 2016 advies bij het beleidskader BRS dat 

OVAM opmaakte. De CIW werd op de hoogte gebracht via een mededeling op de 

CIW van 22 juni 2016. Na goedkeuring van het beleidskader BRS door minister 
Schauvliege zal de CIW om advies bij het ontwerpactieplan BRS (als concretisering 

van het beleidskader BRS) gevraagd worden. In een vervolgfase zal de CIW WG BRS 

een aantal acties uit het actieplan BRS trekken of opvolgen.  

3.3 Handhaving 

AFSTEMMING EN 

COÖRDINATIE VAN DE 

HANDHAVING INTEGRAAL 

WATERBELEID IN HET KADER 

VAN DE VASTGESTELDE 

THEMATISCHE PRIORITEITEN  

(1) Inventarisatie en 

afsprakennota aansluitplicht 

(ism WG Waterzuivering); 
 (2) Inventarisatie en 

afsprakennota sluikstorten en 

zwerfvuil in en langs de 

waterlopen; 

 (3) Inventarisatie en 

afsprakennota silosappen. 

(4) Inventarisatie en 
afsprakennota pesticiden (ism 

WG KRLW) 

PPG uitgevoerd 

Van de prioritaire handhavingsthema’s voor het integraal waterbeleid, zijn er vier 

(aansluitplicht, zwerfvuil, silosappen en pesticiden) die in 2016 binnen de CIW-

werking nauwgezetter opgevolgd werden. Hierbij werd ook nagegaan welke 
initiatieven er lopen/kunnen opgestart worden om de handhaving te optimaliseren 

en of de CIW-werkgroepen hierin kunnen ondersteunen. De coördinatie van de 

opvolging gebeurt binnen de PPG aan de hand van infofiches. 

De fiche voor de handhaving van de aansluitplicht werd uitgewerkt binnen de WG 

WZ en resulteerde in een nieuwe rubriek ‘handhaving aansluiting van de 

privéwaterafvoer’ op de CIW-website (zie ook "Model handhavingsbeleid voor 

gemeenten ten aanzien van aansluitplicht en handhavingsplicht") 
De fiche voor de handhaving van pesticidegebruik werd uitgewerkt binnen de WG 

KRLW en een eerste maal besproken op de PPG van 28/11. 

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 

Op 22 juni 2016 nam de CIW kennis van een overzicht inzake de bestaande 

handhavingsmogelijkheden inzake de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer. 

Daarnaast hechtte de CIW haar goedkeuring aan het plan van aanpak voor de 

verdere optimalisatie van de handhavingsmogelijkheden inzake de correcte 
aansluiting van de privéwaterafvoer. Het betreft onder meer de opmaak van een 

draaiboek voor gemeenten.  

4.1 
Stroomgebiedbeheerpl

annen 

BEKENDMAKING 

STROOMGEBIEDBEHEERPLAN

NEN SCHELDE EN MAAS 2016-
2021  

Bekendmaking 

stroomgebiedbeheerplannen 

Schelde en Maas 2016-2021 en 

afgeleide 

communicatieproducten 

(bekkenbrochure, webpagina’s 

op de website,…) 

CIW-sec uitgevoerd 

De vastgestelde stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 werden bekendgemaakt 

volgens het communicatieplan goedgekeurd door de CIW op 02/07/2015.  

Overeenkomstig artikel 38 van het DIWB werden de stroomgebiedbeheerplannen 

bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en digitaal beschikbaar 

gesteld op de CIW-website. Via nieuwsbrieven van de CIW, de bekkensecretariaten 
en CIW-partners werden de vastgestelde plannen gecommuniceerd. Aan de 

gemeenten werd gevraagd om de plannen bij hun burgers bekend te maken via de 

gemeentelijke informatiekanalen. Bezwaarindieners werden persoonlijk 
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geïnformeerd over de beschikbaarheid van de overwegingsdocumenten en de 

definitieve plannen.  Verder is er een Franse en Engelse vertaling gemaakt van de 

niet-technische samenvatting ifv grensoverschrijdend overleg. Tot slot ontvingen 
alle gemeenten een gepersonaliseerde brief met de voor hun gemeente relevante 

informatie over het zoneringsplan en het gebiedsdekkende uitvoeringsplan.  

De 11 bekkenbrochures werden op 28 oktober 2016 gepubliceerd op de 

bekkenwebsites, op de website van de CIW en op publicatiesite van de Vlaamse 

overheid. De brochures worden bekend gemaakt via de bekkenoverlegstructuren 

en het overleg binnen de CIW, en in de nieuwsbrieven van de CIW en de bekkens.  

4.2 Andere 

OPMAAK 

COMMUNICATIEPLAN INZAKE 

“MEERLAAGSE 

WATERVEILIGHEID”  

Communicatieplan MLWV  WG WKW lopend 

Op de CIW van 12 oktober 2016 werden de doelstellingen, doelgroepen en 

verwachtingen van het communicatieplan MLWV ter goedkeuring voorgelegd. De 

concrete acties zullen tegen de CIW van juni 2017 worden voorgelegd. 

4.2 Andere 
EVALUATIE GECOÖRDINEERDE 

AANPAK VISSTERFTE 

Evaluatie gecoördineerde 

aanpak vissterfte 
WG EWB uitgevoerd 

De CIW nam op 22 juni 2016 kennis van de evaluatie van de gecoördineerde 

aanpak van vissterfte. De huidige afspraken voor de gecoördineerde aanpak van 

vissterfte zijn goed gekend en worden goed gevolgd.  Er is voorlopig geen herhaling 

van de communicatiecampagne nodig. Ook een bijsturing van de afspraken is niet 

nodig. 

4.2 Andere 
HANDREIKING 

SIGNAALGEBIEDEN  
    uitgevoerd 

De WG Watertoets werkte mee aan de brochure "Handreiking signaalgebieden" 

van de VLM en Ruimte Vlaanderen (januari 2016), opgesteld ter ondersteuning van 

lokale overheden en van de eigen medewerkers in de begeleiding van lokale 

overheden bij de uitvoering van beslissingen over signaalgebieden. De brochure 
kan ook geraadpleegd worden via www.integraalwaterbeleid.be. 

4.2 Andere 
IMPLEMENTATIE 

AANGEPASTE CIW-HUISSTIJL 
    uitgevoerd 

De implementatie van de aangepaste CIW-huisstijl is afgerond: aangepaste 

correspondentieset en sjablonen zijn beschikbaar gesteld, de website en 

nieuwsbrieven zijn aangepast. 

5.1 
Grensoverschrijdend 

overleg 

VERDERZETTEN VAN 

BILATERAAL INFORMEEL 

GRENSOVERSCHRIJDEND 

OVERLEG INZAKE INTEGRAAL 

WATERBELEID EN -BEHEER 

  WG KRLW uitgevoerd 

Op 4 oktober 2016 ging een bestuurlijk grensoverschrijdend overleg met Nederland 

door in het kader van de Maasdag. 

Op bekkenniveau zetten de bekkensecretariaten ook in 2016 het 
grensoverschrijdend overleg met buurregio's en buurlanden verder. 
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5.1 
Grensoverschrijdend 

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 uitgevoerd 
Een plan van aanpak werd op de CIW van 22 juni 2016 voorgelegd. De CIW nam 

hier kennis van. 

5.2 Overleg middenveld  

BEVORDEREN VAN DE 

BETROKKENHEID VAN HET 

MIDDENVELD BIJ DE 

WERKING VAN DE CIW  

    uitgevoerd 

Het CIW WP 2016 werd op 22/1 overgemaakt aan de secretariaten van de 

adviesraden. In het kader van de verdere uitwerking van de 

milieukwantiteitsdoelstellingen ging een hoorzitting door met de adviesraden op 
12/1.  Dan werd ook afgesproken om over de verdere uitwerking en toepassing van 

de milieukwantiteitsdoelstellingen op regelmatige basis samen te zitten. Zo ging op 

17/11 een tweede overleg door over de stand van zaken van de studie eflows en de 

ontwikkeling van een indicator voor landbouw in relatie tot de 

watertekortbeheerdoelstellingen. 

De startvergadering van het overlegplatform voor de uitwerking van een 
financieringsplan voor de uitvoering van de stroomgebiedbeheerplannen 2016-

2021 ging door op 2/12. In het overlegplatform zitten 6 afgevaardigden vanuit het 

middenveld. 

5.3 Ander overleg  
VERDERZETTEN OVERLEG 

VERZEKERINGSSECTOR  

Stand van zaken gevoerd 

overleg met de 

verzekeringssector 

WG WKW uitgevoerd 
Een stand van zaken over het gevoerd overleg werd op de CIW van 14 december 

2016 voorgelegd. 

6.1 Adviseren watertoets  

RICHTLIJNEN VOOR DE 

BEOORDELING VAN 
PROJECTEN IN FUNCTIE VAN 

DE DOELSTELLINGEN VAN DE 

KADERRICHTLIJN WATER  

Richtlijnen voor de beoordeling 

van projecten in functie van de 

doelstellingen van de 

Kaderrichtlijn Water 

ad hoc AA 
lopend met 
duidelijke 

vertraging 

Op 22 juni 2016 bracht de ad hoc WG AA verslag uit over haar werkzaamheden. De 

oorspronkelijke doelstelling werd niet gehaald omdat de materie complexer is dan 
aanvankelijk ingeschat. Bovendien legde de werkgroep zichzelf bijkomende 

doelstellingen op. De verschillende taken voor de ad hoc WG werden opgenomen 

in het Werkplan 2017. 

6.1 Adviseren watertoets  

ANALYSE VAN DE 

MOGELIJKHEDEN VOOR HET 

VERMIJDEN VAN DUBBELE 

ADVIESVERLENING  

Maximale afstemming 

adviesverlening 
WG WT uitgevoerd 

De CIW hechtte op 22 juni 2016 haar goedkeuring aan de voorgestelde werkwijze 

(afsprakenkader) om te komen tot een maximale afstemming tussen de grond- en 

oppervlaktewateradvisering. 

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 in 2016 geen dossiers voor advisering ontvangen.  
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6.3 Adviseren andere  

ADVISERING 

VERGOEDINGSAANVRAGEN 

VOOR ACTIEF 

INGESCHAKELDE 

OVERSTROMINGSGEBIEDEN  

Advies uitbrengen bij ontvangst 

van dossiers 
GRvD nvt Er werden in 2016 geen dossiers voor advisering ontvangen.  

6.3 Adviseren andere  

OPVOLGING EN EVALUATIE 

VAN HET 

SOORTBESCHERMINGSPROGR

AMMA BEVER  

CIW-advies opvolging 

soortbeschermingsprogramma 

bever  

WG EWB uitgevoerd 

Het soortenbeschermingsprogramma bever werd begin 2015  goedgekeurd. De 

CIW nam op 16 maart 2016  kennis van de rapportering over het loopjaar 2015 van 

het soortbeschermingsprogramma bever.  De volgende opvolging is voorzien voor 

begin 2017. 

6.3 Adviseren andere  

ADVISERING EN OPVOLGING 

VAN HET 
SOORTBESCHERMINGSPROGR

AMMA BEEKPRIK, 

RIVIERDONDER¬PAD EN 
KLEINE MODDERKRUIPER  

CIW-advies 
soortbeschermingsprogramma 

beekprik, rivierdonderpad en 

kleine modderkruiper  

WG EWB geschrapt 

Voor dit soortenbeschermingsprogramma werd op verzoek van de doelgroepen in 

september 2016 een gemengde stuurgroep opgericht waarin de waterbeheerders, 

de andere betrokken administraties en de doelgroepen vertegenwoordigd zijn. De 

afstemming met de stroomgebiedbeheerplannen zal in deze stuurgroep gebeuren. 

Derhalve is een CIW-advies niet meer nodig. 

6.3 Adviseren andere  

OPMAAK VAN EEN 

GECOÖRDINEERD ADVIES BIJ 

DE WATERBEHEERPLANNEN 

VAN BUURLANDEN EN 

BUURREGIO’S  

Gecoördineerd advies op het 

ontwerp waterbeheerplan 2016-

2021 (SGBP en ORBP) Brussel 

PPG uitgevoerd 

De CIW hechtte op 16 maart 2016 haar goedkeuring aan het gecoördineerd advies 

op de waterbeheerplannen van Brussel. Het gecoördineerd advies werd op 25 

maart 2016 overgemaakt aan Leefmilieu Brussel.  

6.3 Adviseren andere  

OPMAAK VAN EEN 
GECOÖRDINEERD ADVIES BIJ 

DE WATERBEHEERPLANNEN 

VAN BUURLANDEN EN 

BUURREGIO’S  

Gecoördineerd advies op het 

ontwerp 

stroomgebiedbeheerplan voor 

de Belgische kustwateren 

PPG uitgevoerd 

De CIW hechtte op 12 oktober 2016 haar goedkeuring het gecoördineerd advies op 

het ontwerp stroomgebiedbeheerplan voor de Belgische kustwateren.Het 

gecoördineerd advies werd op 27 oktober overgemaakt aan FOD Volksgezondheid, 

Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.  

7.1 
Watersysteemkennis 

bundelen en uitdiepen  

ORGANISEREN VAN HET 

WATERFORUM  

Organiseren van het 13e 

Waterforum (werktitel: Het 

belang van aquatische biota 
voor het beleid) 

WG WSK uitgevoerd 

Op 14 oktober 2016 organiseerde de CIW te Gent haar 13de CIW waterforum met 

als thema "Biologische monitoring in water, versie 2.0". 

Er waren 129 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 14 december 2016.  
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7.1 
Watersysteemkennis 

bundelen en uitdiepen  

ORGANISEREN VAN HET 

WATERFORUM  
Conclusies Waterforum 2016 WG WSK uitgevoerd 

De CIW nam op 14 december 2016 kennis van de conclusies van het 13de 

Waterforum "Biologische monitoring in water, versie 2.0". 

7.1 
Watersysteemkennis 

bundelen en uitdiepen  

ONDERZOEK ROND HET 

THEMA WATER 

INVENTARISEREN  

Voorstel voor een vervolgtraject 

voor het onderzoeksprogramma 

Water 

WG WSK uitgevoerd 

Een vervolgtraject, inclusief een uitgewerkte herziening voor het algemene 

gedeelte van het onderzoeksprogramma werd aangeleverd. Tegen de CIW van 14 

december werden de prioriteiten en communicatie uitgewerkt. 

7.1 
Watersysteemkennis 

bundelen en uitdiepen  

IN UITVOERING BRENGEN 

VAN AFSPRAKENKADER 

WATERBODEMDATABANK  

  WG BRS uitgevoerd 

W&Z tekende met VMM een overeenkomst inzake het aanleveren van data voor de 

waterbodemdatabank. De overeengekomen afspraken worden stapsgewijs 

geïmplementeerd. Er wordt ook met de provincies bekeken hoe de aanlevering van 

data consequent kan gebeuren. Deze actie loopt ook in 2017 verder. 

7.2 
Watersysteemkennis 

ontwikkelen 

ANALYSE VAN DE 

WENSELIJKHEID EN 

MOGELIJKHEDEN VOOR HET 

UITWERKEN VAN EEN 

INVOERPORTAAL 

OVERSTROMINGEN VOOR 

PARTICULIEREN  

Analyse voor het capteren van 

informatie bij particulieren over 

overstromingen 

WG WT uitgevoerd 

Een vervolgtraject werd opgemaakt. In eerste instantie zal in overleg met de 

bekkensecretariaten bekeken  worden of de bestaande tools binnen het 

karteringsloket toereikend zijn op vlak van performantie en gebruiksgemak. 

Daarnaast zal een inventarisatie van reeds beschikbaar fotomateriaal worden 

opgestart. 

7.2 
Watersysteemkennis 

ontwikkelen 

ECOLOGISCH AFVOERREGIME 

VAN WATERLOPEN BEPALEN 

Stand van zaken uitwerking 
methodiek voor de bepaling van 

het ecologisch afvoerregime van 

waterlopen 

WG EWB 

lopend met 

duidelijke 
vertraging 

Pas in het voorjaar van 2016 kon het INBO een plan van aanpak voor deze 
onderzoeksopdracht presenteren. De eerste resultaten werden gepresenteerd  op 

de WG EWB van november 2016. Het onderzoek (de methodiek voor de bepaling 

van het ecologisch regime) wordt pas volgend jaar afgerond. 

7.2 
Watersysteemkennis 

ontwikkelen 

ECOLOGISCH AFVOERREGIME 

VAN WATERLOPEN BEPALEN 

Stand van zaken uitwerking 
methodiek voor het bepalen van 

kwantitatieve indicatoren mbt 

ecologisch afvoerregime 

WG EWB 

lopend met 

duidelijke 

vertraging 

Pas in het voorjaar van 2016 kon het INBO een plan van aanpak voor deze 
onderzoeksopdracht presenteren. De eerste resultaten werden gepresenteerd  op 

de WG EWB van november 2016. Het onderzoek (de methodiek voor de bepaling 

van het ecologisch regime) wordt pas volgend jaar afgerond. 
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7.2 
Watersysteemkennis 

ontwikkelen 

OPMAAK 

BEOORDELINGSKADER MBT 

IMPACT OVERSTROMINGEN 

OP AANWEZIGE VEGETATIES  

Beoordelingskader voor de 

impact van overstromingen op 

aanwezige of tot doel gestelde 

vegetaties 

WG EWB 
lopend met 
duidelijke 

vertraging 

Het onderzoek door het INBO in opdracht van het ANB naar de effecten van 

overstromingen op vegetatie liep vertraging op. Zo konden door de hevige regenval 

van juni 2016 geen vegetatieopnames in enkele geselecteerde 
overstromingsgebieden gebeuren. Het onderzoek wordt begin 2017 afgerond. De 

resultaten en conclusies zullen gepresenteerd worden in de WG EWB van februari 

2017. Voor een concreet beoordelingskader is wellicht nog bijkomend onderzoek 

nodig. 

7.2 
Watersysteemkennis 
ontwikkelen 

OPVOLGEN 

ONDERZOEKSPROJECT 

SEDIMENTBALANS  

  WG BRS uitgevoerd 

Over de vorderingen van het onderzoeksproject sedimentbalans wordt op de 

vergaderingen van de CIW WG BRS teruggekoppeld. Deze actie loopt ook in 2017 

verder. 

7.2 
Watersysteemkennis 

ontwikkelen 

OPVOLGEN ONDERZOEK 

BRAKKE/ZOUTE TRIADE  
  WG BRS uitgevoerd 

Over de vorderingen van het onderzoeksproject Brakke/zoute triade wordt op de 

vergaderingen van de CIW WG BRS teruggekoppeld. Deze actie loopt ook in 2017 

verder. 

7.2 
Watersysteemkennis 

ontwikkelen 

ONDERZOEK NAAR DE 

ASPECTEN DIE DE 

AFZETMOGELIJKHEDEN VAN 

BAGGER- EN RUIMINGSSPECIE 

BEÏNVLOEDEN  

Oorzaken en oplossingen van 

moeilijke afzet van herbruikbare 

Bagger- en Ruimingsspecie 

WG BRS lopend 

Sommige leden van de CIW WG BRS geven aan dat er nog steeds moeilijk afzet 

gevonden wordt voor herbruikbare BRS. Andere leden kennen weinig of geen 

problemen momenteel. Er zal eind 2016 of begin 2017 een overleg met Plan C (het 

Vlaams Transitienetwerk Duurzaam Materialenbeheer) en met een aantal 

Nederlandse collega's worden georganiseerd om oplossingen te zoeken. 

7.2 
Watersysteemkennis 

ontwikkelen 

OPSTELLEN VAN EEN 

MODELBESTEK 

WATERBODEMONDERZOEK  

Modelbestek 

waterbodemonderzoek 
WG BRS uitgevoerd 

Op basis van de voorbeeldbestekken waterbodemonderzoek aangeleverd door de 

diverse partners werd een modelbestek in situ bemonstering bagger- en 

ruimingsspecie opgemaakt. Dit modelbestek gaat ruimer dan het eerder 

voorgenomen modelbestek waterbodemonderzoek en zal daardoor in meer 

situaties nuttig zijn. Dit modelbestek werd op de CIW van 14 december 2016 

voorgelegd. Daarna zal hierover via de CIW nieuwsbrief en website 

gecommuniceerd worden. De waterbeheerders verspreiden dit modelbestek 
intern.  

7.2 
Watersysteemkennis 

ontwikkelen 

OPVOLGEN ONDERZOEK 

WATERBALANSEN  

Kennisname en vertalen van de 

resultaten van  DO-1, DO-3 en 

DO-4 van de waterbalansstudie 
naar beleidsaanbevelingen 

WG WKW uitgevoerd 

Een nota over de stand van zaken mbt de studie waterbalans werd voorgelegd aan 

de CIW op 14 december 2016. In de nota werden tevens een aantal voorlopige 

conclusies geformuleerd. In 2017 zal de studie afgerond zijn en worden 

beleidsaanbevelingen geformuleerd ivm waterbeschikbaarheid die kunnen dienen 

als input voor de 3de waterbeleidsnota. 
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Activiteit Deelactiviteit Output 2016 WP 2016 - evaluatie 

nr titel titel titel 
CIW 

werkgroep 

svz 
uitvoering 

toelichting bij svz uitvoering 

7.2 
Watersysteemkennis 

ontwikkelen 
 Kartering overstromingsevents 

mei-juni 2016. 
Bsec uitgevoerd 

Naar aanleiding van de overstromingen in mei-juni 2016 hebben de 

bekkensecretariaten ism de gemeenten en conform het draaiboek voor de opmaak 

en actualisatie van de kaart van de overstromingsgevoelige gebieden  (CIW 7 mei 

2015) gekarteerd. Op basis van deze informatie worden de watertoetskaarten 

geactualiseerd. 

8.1 Jaarplanning 
HET OPMAKEN VAN HET CIW 

WERKPLAN 

CIW werkplan 2017 (incl. MJP 

2021) m.i.v. evaluatie CIW 

Werkplan 2016 

PPG uitgevoerd 

De CIW hechtte op 14 december 2016 haar goedkeuring aan het CIW werkplan 

2017 (miv de evaluatie van het CIW werkplan 2016) en de meerjarenplanning 2018-

2021. Het CIW werkplan 2017 is te raadplegen via www.integraalwaterbeleid.be. 

8.1 Jaarplanning 

HET OPMAKEN VAN DE 

JAARDOELSTELLINGEN VOOR 

DE BEKKENSTRUCTUREN 

Bijdrage van de CIW voor het 

werkplan 2017 voor de 

bekkenstructuren 

WG BW uitgevoerd 
De CIW keurde op 22 juni 2016 de jaardoelstellingen voor 2016 voor de 

bekkenstructuren goed. 

8.2 

Bevorderen 

(horizontale) 

samenwerking  

ORGANISEREN 

OVERLEGMOMENTEN VAN 

CIW 

WERKGROEPVOORZITTERS EN 
–SECRETARISSEN  

Overleg werkgroepvoorzitters 
en –secretarissen 

(voorbereiding WP 2017 en i.f.v. 

dossierspecifieke items) 

PPG uitgevoerd 

Op 24 oktober 2016 werd een overleg met de werkgroepvoorzitters en 
werkgroepsecretarissen georganiseerd. Het overleg stond in het teken van de 

evaluatie van het werkplan 2016, de voorbereiding van het werkplan 2017 en de 

voorbereiding van het eerste WUP. 

8.2 

Bevorderen 

(horizontale) 

samenwerking  

ORGANISEREN (INTERNE) 

STUDIEDAGEN  
    uitgevoerd 

De adviesgroep Watertoets bracht op 7 oktober 2016 een werkbezoek aan het 

Zwin. De werkgroep Waterkwantiteit organiseerde op 27 september 2016 een 

terreinbezoek aan een aantal projecten ikv SIGMA.  

 

  




