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 overzicht van de realisaties van de CIW in 2017 

Activiteit Deelactiviteit Output) WP - 2017 evaluatie 

nr) titel titel titel 
CIW 

Werkgroep 
svz uitvoering toelichting bij svz uitvoering 

1.1 Waterbeleidsnota 
VOORBEREIDING OPMAAK 

DERDE WATERBELEIDSNOTA 
Concept WBN3 incl. WBK3 PPG uitgevoerd 

Op 23 juni 2017 hechtte de CIW  haar goedkeuring aan het concept (principes en 

richtlijnen) voor de opmaak van de derde waterbeleidsnota. Er werd ook beslist 
dat de opmaak van de derde waterbeleidsnota mede via een participatietraject 
verloopt. Hiervoor werden in het najaar 2017 een online-bevraging georganiseerd 

en 3 thematische workshops. 

1.1 Waterbeleidsnota 
VOORBEREIDING OPMAAK 

DERDE WATERBELEIDSNOTA 
Blauwdruk WBN3 incl. WBK3 PPG lopend 

De blauwdruk voor de derde waterbeleidsnota is in voorbereiding. Om ervoor te 

zorgen dat de resultaten van het 1ste deel van het participatietraject maximaal 
kunnen worden meegenomen in de blauwdruk, zal de blauwdruk aan de CIW in 
maart 2018 worden voorgelegd. 

1.2 
Visie op 
financiering 
waterbeheer  

UITWERKEN VAN EEN 
FINANCIERINGSPLAN VOOR DE 

UITVOERING VAN DE 

STROOMGEBIEDBEHEER¬PLANN

EN 2016-2021 

Evaluatie van het  eindrapport 
“Effectiviteitsanalyse 
waterbeleid” 

WG KRLW uitgevoerd 
De WG KRLW fungeerde als stuurgroep voor de studie “effectiviteitsanalyse 
waterbeleid”. Een nota ter kennisgeving werd voorgelegd aan de CIW op 23 juni 
2017. 

1.2 

Visie op 

financiering 
waterbeheer  

UITWERKEN VAN EEN 

FINANCIERINGSPLAN VOOR DE 

UITVOERING VAN DE 
STROOMGEBIEDBEHEER¬PLANN

EN 2016-2021 

Stand van zaken 
maatschappelijk debat i.v.m. 
uitwerken lange termijn visie 

financiering waterbeleid 

WG KRLW uitgevoerd 

Een nota over de voortgang van het maatschappelijk debat lange termijn visie 

financiering waterbeleid werd ter kennisgeving voorgelegd aan de CIW op 15 
maart 2017. 

1.2 
Visie op 
financiering 

waterbeheer  

UITWERKEN VAN EEN 

FINANCIERINGSPLAN VOOR DE 
UITVOERING VAN DE 

STROOMGEBIEDBEHEER¬PLANN

EN 2016-2021 

Stand van zaken 

maatschappelijk debat i.v.m. 
uitwerken lange termijn visie 
financiering waterbeleid 

WG KRLW uitgevoerd 

De CIW nam op 23 juni 2017 kennis van de stand van zaken van de besprekingen 
binnen het overlegplatform, de onderwerpen die in de werkgroepen besproken 
zouden worden en van de communicatiestrategie en de brochure over de baten 

van investeren in water. De CIW keurde op 23 juni 2017 ook de samenstelling van 
de werkgroepen goed. 
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Activiteit Deelactiviteit Output) WP - 2017 evaluatie 

nr) titel titel 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¬PLANN

EN 2016-2021 

Stand van zaken 

maatschappelijk debat i.v.m. 
uitwerken lange termijn visie 

financiering waterbeleid 

WG KRLW uitgevoerd 
Omdat er weinig nieuwe evoluties waren sinds de terugkoppeling aan de CIW in 
juni werd geen nota voorgelegd aan de CIW. De WG KRLW werd wel tijdens elke 

vergadering geïnformeerd. 

1.2 
Visie op 
financiering 

waterbeheer  

UITWERKEN VAN EEN 
FINANCIERINGSPLAN VOOR DE 

UITVOERING VAN DE 

STROOMGEBIEDBEHEER¬PLANN

EN 2016-2021 

Stand van zaken 
maatschappelijk debat i.v.m. 

uitwerken lange termijn visie 

financiering waterbeleid 

WG KRLW uitgevoerd 

Gezien de timing van de vergadering van het overlegplatform (ook in dec.) werd 
geen nota voorgelegd aan de CIW. De WG KRLW werd wel tijdens elke vergadering 

geïnformeerd over de stand van zaken. Een nota wordt voorzien voor de CIW 

vergadering in maart 2018. 

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 lopend 

Door de vele inspanningen die werden gedaan ikv de opmaak van een advies bij 
het ontwerp van decreetswijziging van het Bodemdecreet (voorstel 

grondverzetsregeling - inkanteling bagger- en ruimingsspecie in Vlarebo), het 
finaliseren van een Ontwerp conceptnota Vlaamse Regering “Naar een integraal 
sediment- en waterbodembeheer” en de voorbereiding van de opmaak van een 

bestek “ondersteuning opmaak Vlaams deel SBC Schelde”, werd geopteerd om de 
opmaak van een SvZ duurzame financieringsoplossing waterbodems naar 2018 te 

verschuiven. 

2.1 
Stroomgebiedbehe
erplannen 
opmaken 

VOORBEREIDEN VAN DE 

STROOMGEBIEDBEHEERPLANNE
N SCHELDE EN MAAS 2022-

2027: OPMAAK VAN EEN 

ONTWERP SGBP EN ONTWERP 

MAPRO 

  WG KRLW lopend 

Tijdens de vergaderingen van de WG KRLW werden thema’s besproken die van 
belang zullen zijn voor de opmaak van de SGBPn, zoals de bredere interpretatie 

van natuurlijke omstandigheden, de gevolgen van het uitstel van het herzien van 
de KRLW, enz. 

2.1 
Stroomgebiedbehe
erplannen 

opmaken 

VOORBEREIDEN VAN DE 

STROOMGEBIEDBEHEERPLANNE

N SCHELDE EN MAAS 2022-
2027: ACTUALISEREN VAN DE 

ANALYSES EN BEOORDELINGEN  

Afbakening van 
waterlichamen 

WG KRLW uitgevoerd 

Het voorstel voor de bijsturing van de afbakening van de waterlichamen in functie 
van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027, goedgekeurd door de CIW op 
14/12/2016, is intussen geïmplementeerd in de VHA en afgeleide databanken. De 

nieuwe afbakening wordt samen met de karakterisering van de waterlichamen in 
maart 2018 aan de CIW voorgelegd. 

2.1 
Stroomgebiedbehe
erplannen 
opmaken 

VOORBEREIDEN VAN DE 

STROOMGEBIEDBEHEERPLANNE
N SCHELDE EN MAAS 2022-

2027: ACTUALISEREN VAN DE 

ANALYSES EN BEOORDELINGEN  

Karakterisering van 

waterlichamen 
WG KRLW lopend 

De karakterisering voor de nieuwe afbakening van de waterlichamen (i.e. 

toekenning van categorie, type en statuut) heeft vertraging en zal in maart 2018 

aan de CIW voorgelegd worden.  
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Activiteit Deelactiviteit Output) WP - 2017 evaluatie 

nr) titel titel titel 
CIW 

Werkgroep 
svz uitvoering toelichting bij svz uitvoering 

2.1 
Stroomgebiedbehe
erplannen 

opmaken 

VOORBEREIDEN VAN DE 

STROOMGEBIEDBEHEERPLANNE

N SCHELDE EN MAAS 2022-

2027: ACTUALISEREN VAN DE 

ANALYSES EN BEOORDELINGEN  

Analyse 
watergebruikssectoren 

WG KRLW 
lopend met 
duidelijke 

vertraging 

De output is verschoven naar maart 2018. 

2.1 

Stroomgebiedbehe

erplannen 

opmaken 

VOORBEREIDEN VAN DE 
STROOMGEBIEDBEHEERPLANNE

N SCHELDE EN MAAS 2022-

2027: BIJSTURING METHODIEK 
PRIORITERING 

GEBIEDSDEKKEND 

UITVOERINGSPLAN (GUP) 

Stand van zaken bijgestuurde 
methodiek prioritering 
gebiedsdekkend 

uitvoeringsplan (GUP) 

WG WZ lopend 

De bijgestuurde methodiek voor de prioritering is in opmaak. Er is bepaald welke 
kaartlagen onderdeel zullen uitmaken van de milieu-impacttoetskaart en welke 

meegenomen zullen worden in een variabele parameterset. In een volgende fase 

zal de bijgestuurde methodiek uitgetest worden op een aantal tracerprojecten. De 
methodiek moet definitief op punt staan tegen eind 2018. 

2.1 
Stroomgebiedbehe
erplannen 

opmaken 

VOORBEREIDEN VAN DE 

STROOMGEBIEDBEHEERPLANNE

N SCHELDE EN MAAS 2022-

2027: VASTSTELLEN 

METHODIEK 

OVERNAMEPUNTEN IN 

CENTRAAL GEBIED 

Methodiek overnamepunten 
in centraal gebied 

WG WZ uitgevoerd 
De methodiek voor het bepalen van overnamepunten in centraal gebied, die de 
scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting 

bepalen, wordt aan de CIW ter goedkeuring voorgelegd op 15 december 2017. 

2.1 

Stroomgebiedbehe

erplannen 
opmaken 

VOORBEREIDEN VAN DE 
STROOMGEBIEDBEHEERPLANNE

N SCHELDE EN MAAS 2022-

2027: AFWERKEN GENERIEK 

BEOORDELINGSKADER 
OPPERVLAKTEWATERKWANTITE

ITSTOESTAND 

Indicator ecologie (en 

mogelijks indicator landbouw) 

in relatie tot de 
watertekortbeheerdoelstellin
gen 

WG WKW uitgevoerd 

Indicator ecologie (en mogelijks indicator landbouw) in relatie tot de 

watertekortbeheerdoelstellingen: De studie voor de uitwerking van een 
beoordelingskader voor ecologische afvoerregimes in oppervlaktewateren 
(onbevaarbare waterlopen 1ste categorie) (e-flows) is eind 2017 afgerond. Eén van 

de maatlatten van het beoordelingskader is gerelateerd aan laagwater. De analyse 
van een mogelijke indicator voor landbouw resulteerde in de vaststelling dat voor 

de milieukwantiteitsdoelstellingen voorlopig geen aparte indicator voor landbouw 

nodig is. Bij de voorbereiding van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 zal 
verder geëvalueerd worden welke indicatoren nog dienen ontwikkeld of aangepast 

te worden. 

2.1 
Stroomgebiedbehe
erplannen 

opmaken 

VOORBEREIDEN VAN DE 

STROOMGEBIEDBEHEERPLANNE
N SCHELDE EN MAAS 2022-

2027: GEBIEDSGERICHTE 

AFWEGING 

MILIEUKWANTITEITSDOELSTELLI
NGEN MEDE OBV 

Plan van aanpak voor de 

gebiedsgerichte 
doorvertaling/ afweging van  
het generieke 

beoordelingskader van de 
milieukwantiteitsdoelstellinge

n voor oppervlaktewater 

WG WKW uitgevoerd 
Dit maakt onderdeel uit van het plan van aanpak voor de opmaak van de 
droogterisicobeheerplannen die op de CIW van 15 december 2017 ter goedkeuring 

wordt voorgelegd. 
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Activiteit Deelactiviteit Output) WP - 2017 evaluatie 

nr) titel titel titel 
CIW 

Werkgroep 
svz uitvoering toelichting bij svz uitvoering 

TOESTANDSBEOORDELINGEN 

EN ACTIES 

2.1 

Stroomgebiedbehe

erplannen 
opmaken 

VOORBEREIDEN VAN DE 
STROOMGEBIEDBEHEERPLANNE

N SCHELDE EN MAAS 2022-

2027: OPSTELLEN VAN EEN 

VERDRINGINGSREEKS 
GRONDWATERWATERGEBRUIK 

Plan van aanpak voor 

prioritering freatisch 
grondwatergebruik 

subWG GW geschrapt 

zie "Plan van aanpak voor de gebiedsgerichte doorvertaling/ afweging van het 

generieke beoordelingskader van de milieukwantiteitsdoelstellingen voor 
oppervlaktewater" 

2.1 
Stroomgebiedbehe
erplannen 

opmaken 

VOORBEREIDEN VAN DE 

STROOMGEBIEDBEHEERPLANNE
N SCHELDE EN MAAS 2022-

2027: OPSTELLEN VAN EEN 

VERDRINGINGSREEKS 

GRONDWATERWATERGEBRUIK 

Draaiboek crisisbeheer 

droogte 
WG WKW uitgevoerd 

Een verder uitgewerkt draaiboek voor crisisbeer voor droogte werd aan de CIW 

van 15 december 2017 voorgelegd. 

2.2 

Stroomgebiedbehe
erplannen 
uitvoeren en 

rapporteren 

OPMAAK VAN HET 

WATERUITVOERINGSPROGRAM
MA (WUP) 

Wateruitvoeringsprogramma 
2016 

PPG uitgevoerd 
De CIW hechtte op 23 juni 2017 haar goedkeuring aan het eerste WUP, het WUP 
2016, en aan een aantal aanbevelingen ifv de opmaak van het volgende WUP.  

2.2 

Stroomgebiedbehe

erplannen 
uitvoeren en 

rapporteren 

ONTWIKKELEN 

OPVOLGINGSINSTRUMENT 

VOORTGANGSRAPPORTERING 

MAATREGELENPROGRAMMA 

STROOMGEBIEDBEHEERPLANNE
N SCHELDE EN MAAS 2016-2021 

  PPG lopend 

Naar aanleiding van de ervaringen en het gebruik van de opvolgingstool bij de 

opmaak van het eerste WUP, werden een aantal technische aanpassingen reeds 
doorgevoerd; de haalbaarheid van een aantal andere aanpassingen worden nog 

onderzocht. 

2.2 

Stroomgebiedbehe
erplannen 

uitvoeren en 
rapporteren 

STROOMGEBIEDBEHEERPLANNE

N 2016-2021: VOORBEREIDEN 

VAN DE TUSSENTIJDSE 

EVALUATIE 

  WG KRLW lopend 

Tijdens de vergaderingen van de WG KRLW werden thema’s besproken die van 
belang zullen zijn voor de tussentijdse evaluatie van de SGBPn, onder meer de 

feedback van het Overlegplatform financiering en de resultaten van het WUP 
2016. 

2.2 

Stroomgebiedbehe
erplannen 

uitvoeren en 
rapporteren 

BEGELEIDEN VISIE EN 

FORMULEREN VAN 

DOELSTELLINGEN VOOR DE 

UITBOUW VAN IBA’S VOOR 
WEEKENDVERBLIJVEN IN 

SPEERPUNTGEBIED OF IN EEN 

ZONE MET 

Beoordelingskader 

visieontwikkeling inzake 
weekendverblijven 

WG WZ 

lopend met 

duidelijke 
vertraging 

Doelstelling is om een visie te ontwikkelen en doelstellingen te formuleren voor de 
uitbouw van IBA's voor weekendverblijven. De actie omvat 2 stappen: enerzijds 

een inventarisatie om een inschatting te kunnen maken van de druk en impact van 
lozingen van weekendverblijven, anderzijds de uitwerking van een visie. De 

inventarisatie is in 2017 uitgevoerd aan de hand van een bevraging van de 
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Activiteit Deelactiviteit Output) WP - 2017 evaluatie 

nr) titel titel titel 
CIW 

Werkgroep 
svz uitvoering toelichting bij svz uitvoering 

INSTANDHOUDINGSDOELSTELLI

NGEN (IHD) 
gemeenten. De gegevensaanlevering vanuit de gemeenten kwam echter laattijdig 

en was onvolledig waardoor de visieontwikkeling in 2018 zal gebeuren.  

2.2 

Stroomgebiedbehe
erplannen 

uitvoeren en 
rapporteren 

SCREENING VAN MAATREGELEN 
MBT 

SANERINGSINFRASTRUCTUUR 

UIT DE 1E SGBPN MET HET OOG 
OP HET AFBAKENEN VAN DE 

PROJECTEN DIE TOT DIRECT 

DOEL HEBBEN DE 

WATERKWALITEIT TE 
VERBETEREN (ACTIE 7B_I_117) 

Plan van aanpak voor de 
uitvoering van de screening 

maatregelen mbt 
saneringsinfrastructuur uit de 

1ste SGBP 

WG WZ nog niet opgestart 
Deze actie werd nog niet opgestart door de werkgroep WZ wegens andere 

prioriteiten. De actie is opgenomen om het CIW Werkplan 2018 

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 
naar de leidraad voor een 

gezamenlijke aanpak voor de 
uitvoering van 
gebiedsgerichte projecten in 

lijn met de principes van de 
meerlaagse waterveiligheid 

WG WKW uitgevoerd De stand van zaken werd op de CIW van 15 december 2017 voorgelegd. 

2.3 
Andere 

(beleids)plannen 

ALLOCATIE VAN DE 
INSTANDHOUDINGSDOELSTELLI

NGEN VOOR BEEKHABITAT, 

BEEKPRIK, RIVIERDONDERPAD 

EN KLEINE MODDERKRUIPER EN 

OPMAAK RICHTLIJNEN VOOR 

EEN WATERBELEID EN –BEHEER 

IN FUNCTIE VAN DE 
INSTANDHOUDING VAN 

BEEKHABITAT 

Allocatie van de 

instandhoudingsdoelstellinge
n voor beekhabitat, beekprik, 
rivierdonderpad en kleine 

modderkruiper 

WG EWB uitgevoerd 

De doelenkaarten voor beekhabitat, beekprik, rivierdonderpad en kleine 

modderkruiper werden goedgekeurd op de CIW van 15 maart 2017, mits technisch 
nazicht. Het nazicht werd in de zomer 2017 afgerond. 

Op 16 oktober 2017 gaf de CIW positief advies bij het 
soortenbeschermingsprogramma voor de beekprik, rivierdonderpad en kleine 

modderkruiper. 
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nr) titel titel titel 
CIW 

Werkgroep 
svz uitvoering toelichting bij svz uitvoering 

2.3 
Andere 
(beleids)plannen 

ALLOCATIE VAN DE 

INSTANDHOUDINGSDOELSTELLI
NGEN VOOR BEEKHABITAT, 

BEEKPRIK, RIVIERDONDERPAD 

EN KLEINE MODDERKRUIPER EN 
OPMAAK RICHTLIJNEN VOOR 

EEN WATERBELEID EN –BEHEER 

IN FUNCTIE VAN DE 

INSTANDHOUDING VAN 
BEEKHABITAT 

Richtlijnen voor een 
waterbeleid en -beheer in 
functie van de instandhouding 

van beekhabitat 

WG EWB uitgevoerd 

De globale nota met de implicaties van de allocatie van de 

instandhoudingsdoelstellingen voor beekhabitat voor het waterbeleid en 

waterlopenbeheer werd goedgekeurd door de CIW van 15 maart 2017. 

2.3 
Andere 
(beleids)plannen 

PLAN VAN AANPAK OM 

AFZETMOGELIJKHEDEN VAN 
HERBRUIKBAAR BAGGER- EN 

RUIMINGSSPECIE TE 

VERGROTEN 

Plan van aanpak om afzet van 

herbruikbare Bagger- en 
Ruimingsspecie te vergroten 

WG BRS uitgevoerd 
Het plan van aanpak om de afzet van herbruikbare bagger- en ruimingsspecie te 
vergroten werd op de CIW van 15 december 2017 ter goedkeuring voorgelegd. 

2.3 
Andere 

(beleids)plannen 
  

Evaluatierapport droogte 

2017 
Wg WKW uitgevoerd 

De CIW keurde op 16 oktober 2017 het evaluatierapport goed dat werd opgesteld 

naar aanleiding van de aanhoudende droogte. 

3.1 

Decreten, 

uitvoeringsbesluite
n 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 uitgevoerd 
Op de CIW van 15 maart 2017 werd een eerste voortgangsrapportage van de 

pilootprojecten oeverzones voorgelegd. 

3.1 

Decreten, 
uitvoeringsbesluite
n IWB en 

ministeriële 
besluiten 

OPERATIONALISEREN 
WETGEVEND INITIATIEF 

AANDUIDING WATERGEVOELIG 

OPENRUIMTEGEBIED 

Stappenplan om het proces 
voor de concrete aanduiding 

van gebieden als 
watergevoelig 
openruimtegebied te 

operationaliseren 

PPG uitgevoerd 

Op 23 juni 2017 hechtte de CIW haar goedkeuring aan het stappenplan om te 

komen tot een definitieve aanduiding van de watergevoelige openruimtegebieden. 
Hiertoe werd een ad hoc werkgroep Watergevoelige Openruimtegebieden onder 
voorzitterschap van het departement Omgeving opgericht.  

3.1 

Decreten, 

uitvoeringsbesluite
n IWB en 

ministeriële 
besluiten 

AANPASSING VAN DE KAART 

VAN DE 

OVERSTROMINGSGEVOELIGE 
GEBIEDEN 

Aangepaste kaart van de 
overstromingsgevoelige 

gebieden 

WG WT uitgevoerd 

De CIW hechtte op 15 maart 2017 haar goedkeuring aan de aangepaste kaart van 

de overstromingsgevoelige gebieden. Op 15 mei 2017 keurden ministers J. 
SCHAUVLIEGE en B. WEYTS de aangepaste kaart goed via een Ministerieel Besluit. 
Op 1 juli 2017 trad de aangepaste kaart in werking. 
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3.1 

Decreten, 
uitvoeringsbesluite
n IWB en 

ministeriële 
besluiten 

VERVANGING VAN DE 

PROVINCIALE ATLASSEN DER 

WATERLOPEN DOOR EEN 

DIGITALE ATLAS 

ONBEVAARBARE WATERLOPEN 

  subWG VHA 
lopend met 
duidelijke 

vertraging 

De vernieuwing van de Wet Onbevaarbare Waterlopen werd in 2017 in overleg 

tussen VVSG, VVP, VVPW en VMM verder voorbereid en aan het kabinet van 
minister SCHAUVLIEGE overgemaakt. Voor de opmaak van een uitvoeringsbesluit 

wordt gewacht op de goedkeuring van de vernieuwde wet. 

3.1 

Decreten, 

uitvoeringsbesluite
n IWB en 

ministeriële 

besluiten 

OPMAKEN JURIDISCH-

WETTELIJK STATUUT VHA – 

ERKENNING AUTHENTIEKE 

GEOGRAFISCHE 

GEGEVENSBRON 

  subWG VHA 
lopend met 
duidelijke 

vertraging 

Er wordt gewacht op  de goedkeuring van de Wet Onbevaarbare Waterlopen voor 
de verdere opmaak en goedkeuring van het uitvoeringsbesluit voor de digitale 

atlas. De erkenningsprocedure inzake AGGB (authentieke geografische 
gegevensbron) is hierdoor nog niet verder uitgevoerd. De VHA valt in de 

milieurichtlijn INSPIRE onder annex I. Hiervoor werd er in 2017 een data 

harmonisatie gedaan van de VHA volgens de specificaties van het thema 
Hydrografie van INSPIRE. 

3.1 

Decreten, 
uitvoeringsbesluite
n IWB en 

ministeriële 
besluiten 

HERZIEN VAN HET 

GRONDWATERDECREET 
  subWG GW lopend 

In 2017 werd de herziening van de specifieke gebiedsfactoren voor de bepaling van 
de grondwaterheffing gefinaliseerd, de bijlage bij het grondwaterdecreet is 

gewijzigd (in het decreet van 30 juni 2017 houdende diverse bepalingen inzake 
omgeving, natuur en landbouw, B.S. 7 juni 2017) en werd de publicatie van de 
kaarten met aanduiding van de afgesloten delen van de watervoerende lagen en 

de kaarten met de gebieden waarvoor specifieke gebiedsfactoren gelden 
voorbereid. Daarnaast werd en wordt nog steeds gewerkt aan een voorstel tot 

wijziging van de beschermingszones grondwater (ikv drinkwaterproductie). De 

herziening van het grondwaterdecreet wordt eind 2018 aan de CIW voorgelegd. 

3.1 

Decreten, 
uitvoeringsbesluite

n IWB en 
ministeriële 

besluiten 

AANPASSINGEN VOORTOETS EN 

PRAKTISCHE WEGWIJZERS 

PASSENDE BEOORDELING VOOR 

WAT BETREFT DE 

EFFECTGROEPEN WATER 

PW Verdroging/vernatting WG EWB uitgevoerd 
De praktische wegwijzer verdroging/vernatting werd besproken in de WG EWB van 
23 november 2016.  

3.1 

Decreten, 

uitvoeringsbesluite
n IWB en 

ministeriële 
besluiten 

AANPASSINGEN VOORTOETS EN 
PRAKTISCHE WEGWIJZERS 

PASSENDE BEOORDELING VOOR 

WAT BETREFT DE 

EFFECTGROEPEN WATER 

PW verontreiniging en PW 

eutrofiëring oppervlaktewater 
WG EWB nog niet opgestart 

Deze praktische wegwijzer is nog in opmaak en werd nog niet besproken in de WG 

EWB. 
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3.1 

Decreten, 
uitvoeringsbesluite
n IWB en 

ministeriële 
besluiten 

AANPASSINGEN VOORTOETS EN 

PRAKTISCHE WEGWIJZERS 

PASSENDE BEOORDELING VOOR 

WAT BETREFT DE 

EFFECTGROEPEN WATER 

PW wijziging hydrologie 
oppervlaktewater 

WG EWB nog niet opgestart 
Deze praktische wegwijzer is nog in opmaak en werd nog niet besproken in de WG 
EWB. 

3.1 

Decreten, 
uitvoeringsbesluite

n IWB en 
ministeriële 
besluiten 

IFV DE DOELSTELLINGEN KRLW 
EN MOGELIJKE AFWIJKINGEN 

OP DE DOELSTELLINGEN EEN 

REGELGEVEND KADER MBT DE 

BEOORDELINGEN VAN 

PROJECTEN OPSTELLEN 

Aanzet voor regelgevend 
kader mbt de beoordelingen 

van projecten ifv de 
doelstellingen KRLW en 

mogelijke afwijkingen op de 

doelstellingen 

ad hoc AA uitgevoerd 

Op 15 december 2017 werd het voorstel voor de (juridische) verankering van het 

stappenplan voor het beoordelen van effecten van projecten conform de KRLW en 
het Wezerarrest en het beoordelingskader voor projecten met hydromorfologische 

wijzigingen goedgekeurd. 

3.1 

Decreten, 
uitvoeringsbesluite

n IWB en 

ministeriële 
besluiten 

BESLUIT FEDERALE KAART 
RISICOZONES 

Ontwerp besluit Vlaamse 

Regering risicozones 

overstromingen 

WG WKW uitgevoerd 
Het ontwerp besluit Vlaamse Regering risicozones overstromingen werd door de 
CIW op 15 maart 2017 goedgekeurd. 

3.2 

Codes goede 

praktijk, 
omzendbrieven, 
leidraden…  

DE UITROL VAN HET PLAN VAN 
AANPAK OPTIMALISATIE 

INFORMATIEPLICHT 

Uitrol plan van aanpak 
optimalisatie informatieplicht 

– focus korte termijn 

WG WT uitgevoerd 
Op 23 juni 2017 nam de CIW kennis van de stand van zaken van de uitvoering van 
het plan van aanpak voor de optimalisatie van de informatieplicht voor wat betreft 

de korte termijnacties. 

3.2 

Codes goede 
praktijk, 

omzendbrieven, 
leidraden…  

DE UITROL VAN HET PLAN VAN 

AANPAK OPTIMALISATIE 

INFORMATIEPLICHT 

Uitrol plan van aanpak 
optimalisatie informatieplicht 
– focus middellange termijn 

WG WT uitgevoerd 
Op 15 december 2017 nam de CIW kennis van de stand van zaken van de 
uitvoering van de optimalisatie van de informatieplicht voor wat betreft de 
middellange termijnacties. 

3.2 

Codes goede 
praktijk, 
omzendbrieven, 

leidraden…  

ONDERZOEK NAAR HET 

AANPASSEN VAN DE 

INFORMATIEPLICHT OP BASIS 
VAN RISICOPROFIELEN 

Onderzoek naar het 
aanpassen van de 
informatieplicht op basis van 

risicoprofielen 

WG WT uitgevoerd 

Op 23 juni 2017 nam de CIW kennis van het onderzoek naar het aanpassen van de 
informatieplicht op basis van risicoprofielen. De CIW gaf de opdracht aan de 

werkgroep Watertoets om de mogelijkheden voor een (gefaseerde) uitrol verder 

te onderzoeken en uit te werken. De vraag voor een gefaseerde uitrol is 
opgenomen in het CIW werkplan 2018 

3.2 

Codes goede 
praktijk, 
omzendbrieven, 

leidraden…  

VERDERE 

VERFIJNING/VERDUIDELIJKING 

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 lopend 

De aanpassingen aan deel 3 (bronmaatregelen) en deel 7 (kwetsbaarheidskaart 
voor overstorten) van de technische toelichting bij de code van goede praktijk voor 
het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringen staan nog niet op punt 

en konden nog niet aan de CIW ter goedkeuring worden voorgelegd.  
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3.2 

Codes goede 
praktijk, 

omzendbrieven, 
leidraden…  

VERDERE 

VERFIJNING/VERDUIDELIJKING 

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 lopend 

De aanpassingen aan deel 3 van de technische toelichting bij de code van goede 

praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen zijn 

lopend. Het betreft aanpassingen als gevolg van de resultaten van de studie 

“Opstellen van richtlijnen voor het meten van de infiltratiecapaciteit en het 
modelmatig onderbouwen voor de dimensionering van infiltratievoorzieningen”. 
De aanpassingen aan de kwetsbaarheidskaart voor overstorten die moeten leiden 

tot een aanpassing van deel 7 van de code en een verdere verfijning van deel 9 
inzake onderhoud met het oog op het opstellen van een asset-management plan 
zijn nog lopend. Deze aanpassingen worden aan de CIW in 2018 voorgelegd. 

3.2 

Codes goede 

praktijk, 
omzendbrieven, 

leidraden…  

VERDERE 
VERFIJNING/VERDUIDELIJKING 

VAN DE CODE VAN GOEDE 

PRAKTIJK VOOR HET ONTWERP, 

DE AANLEG EN HET 
ONDERHOUD VAN 

RIOLERINGEN 

Opmaak afwegingskader om 

infiltratiemogelijkheden lokaal 
en projectgericht te 

objectiveren en te integreren 

WG WZ lopend 

Het afwegingskader om infiltratiemogelijkheden lokaal en projectgericht te 

objectiveren en te integreren wordt opgenomen in deel 3 van de technische 

toelichting bij de code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het 
onderhoud van rioleringssystemen. De aanpassingen aan deel 3 zijn nog niet 
volledig afgewerkt en zullen aan de CIW worden voorgelegd in maart 2018.  

3.2 

Codes goede 
praktijk, 
omzendbrieven, 

leidraden…  

OPVOLGING VAN DE 

GECOÖRDINEERDE AANPAK 

VAN OLIEVERONTREINIGING 

Gecoördineerde aanpak 
olieverontreiniging 

WG EWB uitgevoerd 

Het kader voor een gecoördineerde aanpak van olieverontreiniging werd 

goedgekeurd op de CIW van 23 juni 2017. Er volgt nog overleg tussen de 
waterbeheerders en de hulpdiensten over de taakverdeling en financiële aspecten. 

3.2 

Codes goede 

praktijk, 
omzendbrieven, 
leidraden…  

VERDERE ACTUALISATIE VAN DE 

METHODIEK VOOR OPMAAK 

VAN HET HEMELWATERPLAN 

Actualisatie methodiek voor 
opmaak hemelwaterplan 

WG WZ uitgevoerd 
Op 15 december 2017 hechtte de CIW haar goedkeuring aan een geactualiseerde 
methodiek voor het opstellen van een hemelwaterplan.  

3.3 Handhaving 

AFSTEMMING EN COÖRDINATIE 

VAN DE HANDHAVING 
INTEGRAAL WATERBELEID IN 

HET KADER VAN DE 

VASTGESTELDE THEMATISCHE 

PRIORITEITEN 

Stand van zaken afstemming 

en coördinatie van de 
handhaving integraal 
waterbeleid 

PPG 
lopend met 
duidelijke 

vertraging 

Van de prioritaire handhavingsthema’s voor het integraal waterbeleid heeft de 

opvolging voor de problematiek silosappen geleid tot afspraken met AMI tot 

controles bij grote bedrijven en bij calamiteiten. Voor andere thematische 
prioriteiten zijn in 2017 niet echt verdere stappen gezet. Uit de evaluatie van de 
aanpak zal in 2018 meer ingezet worden op het samenwerkingsaspect en 

kennisuitwisseling tussen verschillende handhavingsentiteiten. 
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3.3 Handhaving 

PLAN VAN AANPAK 

HANDHAVINGSBELEID VOOR 

GEMEENTEN TEN AANZIEN VAN 

AANSLUITPLICHT EN 

HANDHAVINGSPLICHT 

Draaiboek en andere acties in 
het kader van 
handhavingsbeleid van de 

correcte aansluiting van de 
privéwaterafvoer 

WG WZ 
lopend met 
duidelijke 

vertraging 

Gelet op andere prioriteiten binnen de werkgroep waterzuivering kon het 

uitwerken van een draaiboek voor de handhaving van de correcte aansluiting van 
de privéwaterafvoer nog niet worden afgewerkt. Deze actie is opnieuw 

opgenomen op het werkplan 2018.  

4.1 
Stroomgebiedbehe

erplannen 

COMMUNICATIE 

GEBIEDSGERICHTE WERKING 

SPEERPUNT- EN 

AANDACHTSGEBIEDEN 

Verder uitgewerkte 
bekkenwebsites (deel bekken 

in de praktijk) 

Bsec lopend 
Het deel "bekken in de praktijk" op de bekkenwebsites wordt stapsgewijs 
aangevuld. Hierbij wordt enerzijds de afstemming tussen de 11 bekkens bewaakt 

en anderzijds ruimte gelaten voor de specificiteit van het gebiedsgericht overleg.  

4.2 Andere 
OPMAAK COMMUNICATIEPLAN 

INZAKE “MEERLAAGSE 

WATERVEILIGHEID” 
Communicatieplan MLWV WG WKW uitgevoerd 

Het communicatieplan MLWV werd door de CIW op 23 juni 2017 goedgekeurd. In 
het voorjaar van 2017 werd hiervoor een nulmeting risicobewustzijn bij 

gemeenten en burgers uitgevoerd. De resultaten hiervan werden op 17 oktober 
2017 tijdens een infosessie voorgesteld aan de gemeenten. 

4.2 Andere 
VERDER STROOMLIJNEN VAN 

DE ADVIESVERLENING VAN 

WATERBEHEERDERS BIJ RUP’S 

Stroomlijnen van de 
adviesverlening van 

waterbeheerders bij RUPs 

WG WT lopend 

Er werd gestart met de uitwerking van een geactualiseerde handleiding voor de 
toepassing van de watertoets bij ruimtelijke uitvoeringsplannen. De aanpak van de 
actualisatie werd besproken in de vergadering van de werkgroep Watertoets van 5 

september 2017. De actualisatie kon nog niet worden afgerond en is opnieuw 

opgenomen in het CIW Werkplan 2018.  

4.2 Andere 

HANDLEIDING VOOR 

INITIATIEFNEMERS, 

ADVISERENDE INSTANTIES EN 

VERGUNNINGVERLENERS OVER 

ROL EFFECTEN OP WATER BIJ 

VERLENING VERGUNNING EN 

MOGELIJKE AFWIJKINGEN 

Handleiding (1e aanzet) voor 
initiatiefnemers, adviserende 

instanties en 
vergunningverleners over rol 

effecten op water bij 
verlening vergunning en 
mogelijke afwijkingen 

ad hoc AA lopend 

Een 1e aanzet voor een handleiding voor initiatiefnemers, adviserende instanties 
en vergunningverleners over rol effecten op water bij verlening vergunning en 

mogelijke afwijkingen werd nog niet uitgewerkt. Ten gevolge van gewijzigde 
inzichten zal in 2018 ingezet worden op de uitwerking van een omzendbrief voor 
vergunningverleners en adviesverleners. Voor de initiatiefnemers wordt een 

aparte communicatie voorzien. 

4.2 Andere   

Brochure "Kostbaar water: 
waarom investeren in 

gezonde watersystemen 
loont". 

  uitgevoerd 

De brochure "Kostbaar water: waarom investeren in gezonde watersystemen 

loont" werd opgesteld ikv het traject financiering van het waterbeleid. De gedrukte 
brochure werd in het najaar verspreid naar de waterloopbeheerders, de betrokken 
Vlaamse beleidsdomeingen, de belangrenorganisaties en en de lokale besturen. De 

brochure is digitaal beschikbaar op www.integraalwaterbeleid.be. 
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5.1 
Grensoverschrijden

d overleg 

VERDERZETTEN VAN 

BILATERAAL INFORMEEL 
GRENSOVERSCHRIJDEND 

OVERLEG INZAKE INTEGRAAL 

WATERBELEID EN -BEHEER 

  WG KRLW uitgevoerd 

Op 9 oktober 2017 vond een bestuurlijk grensoverschrijdend overleg met 

Nederland plaats (in Breda). Op bekkenniveau zetten de bekkensecretariaten ook 

in 2017 het grensoverschrijdend overleg met buurregio's en buurlanden verder. 

Op de vergaderingen van de WG KRLW wordt verslag uitgebracht over formele en 
informele overlegmomenten met buurlanden en -gewesten. IMC, ISC, intra-
Belgisch overleg, VNBM, VNSC, informeel bilateraal overleg VL-NL, … 

5.1 
Grensoverschrijden

d overleg 

AFSPRAKEN MET FRANKRIJK EN 

WALLONIË INZAKE 

WATERVERDELING LEIE EN 
SCHELDE 

Stand van zaken om afspraken 
met Frankrijk en Wallonië te 

maken i.v.m. waterverdeling 
Schelde en Leie 

WG WKW uitgevoerd De stand van zaken werd op de CIW van 15 december 2017 voorgelegd. 

5.2 
Overleg 
middenveld  

BEVORDEREN VAN DE 

BETROKKENHEID VAN HET 

MIDDENVELD BIJ DE WERKING 

VAN DE CIW 

Overleg middenveld over 

milieukwantiteitsdoelstellinge
n 

PPG uitgevoerd 

Het overleg met het middenveld vond plaats op 23 november 2017. De agenda 

bestond uit 2 luiken: de aanduiding van de CIW als droogtecoördinator en het 
participatietraject van de waterbeleidsnota. Onder het luik droogtecoördinator 

werd ingegaan op het evaluatierapport droogte 2017, het draaiboek crisisbeheer 
bij droogte en het droogterisicobeheer als onderdeel van de 
stroomgebiedbeheerplannen (incl. de verdere aanpak voor de gebiedsgerichte 

doorvertaling van de milieukwantiteitsdoelstellingen). 

5.3  Ander overleg 
VOORTZETTEN OVERLEG MET 

NOTARIAAT, CIB EN BIV IFV 

INFORMATIEPLICHT 
  WG WT uitgevoerd 

In het kader van de korte termijn acties voor de optimalisatie van de 

informatieplicht en naar aanleiding van de aanpassing van de kaart van de 

overstromingsgevoelige gebieden werd in de eerste helft van 2017 regelmatig 
overlegd met het notariaat, CIB en BIV. Dit is een recurrente opdracht  

5.3  Ander overleg 
VOORTZETTEN OVERLEG 

VERZEKERINGSSECTOR 

Stand van zaken gevoerd 
overleg met de 
verzekeringssector 

WG WKW uitgevoerd 
Op 15 december 2017 nam de CIW kennis van de stand van zaken van het gevoerd 

overleg met de verzekeringssector.  

5.3  Ander overleg 
OVERLEG ACADEMISCHE 
ACTOREN 

Stand van zaken gevoerd 

overleg met de academische 
actoren 

CIW-sec nog niet opgestart 
Deze actie werd door het CIW secr. niet structureel opgestart wegens andere 
prioriteiten. Binnen de WG WSK werd hierrond ook geen initiatief opgestart. 
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5.3  Ander overleg OVERLEG BRANDWEER 
Studiedag wateroverlast voor 
brandweer 

WG WKW uitgevoerd 

Onder de titel "kan de brandweer wateroverlast de baas" werd een studiedag  
georganiseerd op 17 maart 2017. Er werd toelichting gegeven over de aanpak van 
overstromingen aan een 100-tal medewerkers van lokale brandweerzones. Ook op 

het brandweercongres op 21 oktober 2017 werd een sessie gegeven over 
wateroverlast, bijgewoond door 80 deelnemers. 

6.1 
Adviseren 

watertoets  

RICHTLIJNEN VOOR DE 
BEOORDELING VAN PROJECTEN 

IN FUNCTIE VAN DE 

DOELSTELLINGEN VAN DE 

KADERRICHTLIJN WATER 

Beoordelingskader voor 
projecten mbt werken aan 

waterlopen vernoemd in 

bijlagen MER-besluit 

ad hoc AA uitgevoerd 
Op 23 juni 2017 hechtte de CIW haar goedkeuring aan het "beoordelingskader 
conform de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water voor projecten die 

hydromorfologische wijzigingen veroorzaken" 

6.1 
Adviseren 

watertoets  

RICHTLIJNEN VOOR DE 

BEOORDELING VAN PROJECTEN 

IN FUNCTIE VAN DE 

DOELSTELLINGEN VAN DE 
KADERRICHTLIJN WATER 

Beoordelingskader voor 

vergunningen mbt lozingen 
ad hoc AA 

lopend met 

duidelijke 
vertraging 

De grote lijnen voor een beoordelingskader voor vergunningen mbt lozingen zijn 

uitgewerkt, maar er wordt nog overeenstemming hierover gezocht binnen de 
betrokken administraties. 

6.1 
Adviseren 
watertoets  

OPVOLGEN VAN DE OPMAAK 

VAN PLUVIAL FLOODMAPS 

Stand van zaken opmaak van 
de pluvial floodmaps 

WG WT lopend 

Op 15 december 2017 nam de CIW kennis van de stand van zaken van het 

opmaken van pluviale overstromingskaarten en het voorziene vervolgtraject. In 
het werkplan is opgenomen dat de WG Watertoets en de WG Waterkwantiteit 

tegen eind 2018 een verdere doorvertaling van de pluviale overstromingskaarten 
zullen onderzoeken en afhankelijk van het resultaat een eventuele aanpassing in 
respectievelijk de watertoetskaart en de overstromingsgevaarkaart zullen 

voorbereiden.  

6.2 Adviseren andere  

ADVISERING 

VERGOEDINGSAANVRAGEN 

VOOR ACTIEF INGESCHAKELDE 

OVERSTROMINGSGEBIEDEN 

Advies uitbrengen bij 
ontvangst van dossiers 

GRvD uitgevoerd 
Er werd één adviesvraag in het kader van de vergoedingsplicht integraal 
waterbeleid ontvangen, waarop advies werd verleend. 

6.2 Adviseren andere  

OPVOLGING EN EVALUATIE VAN 

HET 

SOORTBESCHERMINGSPROGRA
MMA BEVER 

Advies opvolging 

soortbeschermingsprogramm
a bever 

WG EWB uitgevoerd 
Op de CIW van 15 maart 2017 werd de stand van zaken van het 

soortbeschermingsprogramma bever voorgelegd. 
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6.2 Adviseren andere  

BIJDRAGE LEVEREN AAN 
OPMAAK ACTIEPLANNEN VOOR 

WATERGEBONDEN INVASIEVE 

EXOTEN 

Advies mbt identificatie, 

prioritering en 

beheerbaarheid van 

introductieroutes van 
watergebonden invasieve 
exoten 

WG EWB uitgevoerd 

Op 23 juni 2017 nam de CIW kennis van het advies bij de voorgestelde 

actieplannen voor de introductieroutes ‘zoet water’ en ‘aquacultuur’ in uitvoering 
van de Verordening 1143/2014 inzake invasieve uitheemse soorten. 

6.2 Adviseren andere  

BIJDRAGE LEVEREN AAN 

OPMAAK ACTIEPLANNEN VOOR 

WATERGEBONDEN INVASIEVE 
EXOTEN 

Advies bij de uitvoering van 
het plan van aanpak Chinese 
wolhandkrab 

WG EWB uitgevoerd Het plan van aanpak werd  besproken op de WG EWB van 23 november 2016. 

6.2 Adviseren andere  
BIJDRAGE LEVEREN AAN DE 

BELEIDSNOTA EN ACTIEPLAN 
BAGGER- EN RUIMINGSSPECIE 

Advies bij het verruimde 
ontwerp beleidsplan bagger- 

en ruimingsspecie en het 

ontwerp actieplan bagger en 
ruimingsspecie 

WG BRS uitgevoerd 

De CIW nam op 16 oktober 2017 kennis dat ervoor geopteerd wordt om de 
ontwerp conceptnota aan de Vlaamse Regering aangaande BRS niet enkel te 

adviseren, maar hier samen met OVAM aan te werken en deze conceptnota werd 

op de CIW van 15 december 2017 ter goedkeuring voorgelegd. Zo wordt een 
sterker gedragen signaal aan de Vlaamse Regering gegeven.  

6.2 Adviseren andere  

BIJDRAGE LEVEREN AAN DE 

ONTWIKKELING VAN EEN 
NIEUW REGELGEVEND KADER 

VOOR HERGEBRUIK VAN 

BAGGER- EN RUIMINGSSPECIE 

Advies bij de 
ontwerpwetteksten voor een 

nieuw regelgevend kader voor 
hergebruik van bagger- en 

ruimingsspecie 

WG BRS uitgevoerd 

Op 4 maart 2015 keurde de CIW een nota goed, die werd opgemaakt naar 

aanleiding van vragen binnen de werkgroep Bagger- en Ruimingsspecie over het 
normenkader voor hergebruik van BRS (CIW 57/04.03.2015/pt. 6.3). Eén van de 

acties die voorgesteld worden is om de normeringskaders van VLAREMA en 
VLAREBO af te stemmen. Er werd voorgesteld om alle bepalingen in VLAREMA 
inzake BRS, bentonietslib en grondbrij te schrappen en in aangepaste vorm over te 

hevelen naar VLAREBO. OVAM maakte eind november 2016 een concreet voorstel 
van decreetswijziging van het Bodemdecreet over aan het kabinet van minister 

Schauvliege. 

De CIW nam op 23 juni 2017 kennis van de stand van zaken. De CIW hechtte op 16 
oktober 2017 haar goedkeuring aan het advies bij het ontwerp van 

decreetswijziging van het Bodemdecreet. De CIW voorzitter bezorgde dit advies 
aan minister Schauvliege. 
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6.2 Adviseren andere  

IN HET KADER VAN DE 

GEPLANDE AANPASSING VAN 
HET ORIËNTEREND 

BODEMONDERZOEK EEN 

BIJDRAGE LEVEREN AAN DE 
ONTWIKKELING VAN EEN CODE 

VAN GOEDE PRAKTIJK VOOR 

WATERBODEMS 

  WG BRS nog niet opgestart 
Dit actiepunt zal pas in 2018 door OVAM opgestart worden na de definitieve 
goedkeuring van het nieuw regelgevend kader voor BRS. 

7.1 
Watersysteemkenn
is bundelen en 

uitdiepen  

ORGANISEREN VAN HET 

WATERFORUM 

Organiseren van het 14e 
Waterforum (werktitel: nog te 

bepalen) 

WG WSK uitgevoerd 

Op 13 oktober 2017 organiseerde de CIW in Brussel haar 14de CIW waterforum 

met als thema "Weg van sediment". Er waren een 150 tal deelnemers. De 
organisatie werd globaal (zeer) positief geëvalueerd. De sprekers kregen globaal 

een goede evaluatie met zowel uitschieters in de min als in de plus. 

7.1 

Watersysteemkenn

is bundelen en 
uitdiepen  

ORGANISEREN VAN HET 

WATERFORUM 
Conclusies Waterforum 2017 WG WSK uitgevoerd 

De CIW nam op 15 december 2017 kennis van de conclusies van het 14de 

Waterforum "Weg van sediment" 

7.1 
Watersysteemkenn
is bundelen en 

uitdiepen  

ONDERZOEK ROND HET THEMA 
WATER INVENTARISEREN 

Voortgangsrapportering 
uitgevoerde, lopende en 

geplande 

onderzoeksprojecten 
gerelateerd aan het 
onderzoeksprogramma Water 

2016-2021 en de prioriteiten 
2016-2018 

WG WSK nog niet opgestart   

7.1 
Watersysteemkenn
is bundelen en 
uitdiepen  

OPMAKEN VAN EEN 

BLAUWDRUK VOOR EEN 

GEBRUIKSVRIENDELIJKE 

DATABANK MET ALLE 

BESCHIKBARE ACTUELE 

VERSPREIDINGSGEGEVENS VAN 

DE VISSOORTEN IN 

VLAANDEREN 

Blauwdruk voor de opmaak 

van een gebruiksvriendelijke 
databank met alle 

beschikbare 
verspreidingsgegevens van de 
vissoorten in Vlaanderen 

WG EWB nog niet opgestart 
De opmaak van een databank met verspreidingsgegevens van de vissoorten in 

Vlaanderen wordt hernomen in het werkplan 2018. 

7.2 
Watersysteemkenn
is ontwikkelen 

ECOLOGISCH AFVOERREGIME 

(E-FLOW) VAN WATERLOPEN 
BEPALEN 

Methodiek voor de bepaling 

van het ecologisch 

afvoerregime van waterlopen 

WG EWB 

lopend met 

duidelijke 

vertraging 

Een datagebaseerde methodiek voor bepaling van het ecologisch regime (obv. de 
linken tussen het afvoerregime en de aanwezigheid van bepaalde vissoorten) bleek 
onhaalbaar met de in Vlaanderen beschikbare data. Daarom moest een nieuwe, 

meer pragmatische aanpak uitgewerkt worden. De nieuwe aanpak werd toegelicht 
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op de WG EWB van 29 september 2017 en zal vermoedelijk tegen eind 2017 klaar 

zijn.  

7.2 
Watersysteemkenn

is ontwikkelen 

OPMAAK BEOORDELINGSKADER 

MBT IMPACT 

OVERSTROMINGEN OP 

AANWEZIGE VEGETATIES 

Stand van zaken onderzoek 
naar impact van 
overstromingen op vegetaties 

WG EWB uitgevoerd 
Op de WG EWB van 28 april 2017 werden de resultaten en de conclusies toegelicht 
van het onderzoek uitgevoerd door het INBO in opdracht van het ANB naar de 
effecten van overstromingen op vegetaties. 

7.2 
Watersysteemkenn
is ontwikkelen 

OPVOLGEN ONDERZOEK 

BRAKKE/ZOUTE TRIADE 
  WG BRS uitgevoerd 

De stand van zaken van dit onderzoek werd actief opgevolgd. Kristine De 

Schampelaere van de UA gaf op de CIW WG BRS van 19 september een toelichting 
over de brakke triademethodiek die werd ontwikkeld. 

7.2 
Watersysteemkenn
is ontwikkelen 

KENNISNAME EN VERTALEN 

VAN DE RESULTATEN VAN DE 

WATERBALANSSTUDIE NAAR 
BELEIDSAANBEVELINGEN DIE 

ALS INPUT KUNNEN 

MEEGENOMEN WORDEN IN DE 

WATERBELEIDSNOTA 

Kennisname en vertalen van 

de resultaten van de 
waterbalansstudie naar 

beleidsaanbevelingen 

WG WKW lopend Deze output werd doorgeschoven naar de CIW van maart 2018, 

7.2 
Watersysteemkenn

is ontwikkelen 

VERDER FACILITEREN VAN DE 

INVOER VAN 

OVERSTROMINGSGEGEVENS IN 

HET KARTERINGSLOKET 

Afsprakenkader 
gegevensverzameling 

kartering 
overstromingsevents 

WG WT uitgevoerd 

Op 23 juni 2017 nam de CIW kennis van de uitgevoerde verbeteringen aan het 

loket voor de kartering van overstromingsevents. Daarnaast gaf de CIW de 
opdracht aan de werkgroep Watertoets om de mogelijkheden voor de toepassing 

van drones en helikopterbeelden verder te onderzoeken. Dit is voorzien in het 

werkplan 2018.  

8.1 Jaarplanning 
HET OPMAKEN VAN HET CIW 

WERKPLAN 

CIW Werkplan 2018 (incl. MJP 

2022) m.i.v. evaluatie CIW 
Werkplan 2017 

PPG uitgevoerd 

De CIW hechtte op 15 december 2017 haar goedkeuring aan het CIW werkplan 

2018 (miv de evaluatie van het CIW werkplan 2017) en de meerjarenplanning 
2019-2022. Het CIW werkplan 2018 is te raadplegen via 

www.integraalwaterbeleid.be. 
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8.1 Jaarplanning 
HET OPMAKEN VAN DE 

JAARDOELSTELLINGEN VOOR DE 

BEKKENSTRUCTUREN 

Bijdrage van de CIW voor het 
werkplan 2018 voor de 

bekkenstructuren 

WG BW uitgevoerd 
De CIW keurde op 23 juni 2017 de jaardoelstellingen voor 2018 voor de 
bekkenstructuren goed. 

8.2 
Bevorderen 
(horizontale) 

samenwerking  

ORGANISEREN 

OVERLEGMOMENTEN VAN CIW 

WERKGROEPVOORZITTERS EN –

SECRETARISSEN 

Overlegmomenten 

werkgroepvoorzitters en – 
secretarissen (voorbereiding 

WP 2018 en i.f.v. 
dossierspecifieke items) 

PPG uitgevoerd 

Op 9 november 2017 werd een overleg met de werkgroepvoorzitters en 

werkgroepsecretarissen (en de bekkensecretariaten) georganiseerd. Het overleg 
stond in het teken van de voorbereiding van de derde waterbeleidsnota 

(participatietraject/blauwdruk), evaluatie van het werkplan 2017, de voorbereiding 
van het werkplan 2018 en de voorbereiding van het tweede WUP. 

8.2 

Bevorderen 

(horizontale) 
samenwerking  

ORGANISEREN (INTERNE) 

STUDIEDAGEN 
Programma Baggernetdag WG BRS uitgevoerd 

Er werd besloten om het CIW Waterforum 2017 rond het thema BRS te 

organiseren. De titel werd: "weg van sediment". 

8.2 
Bevorderen 
(horizontale) 

samenwerking  

ORGANISEREN (INTERNE) 
STUDIEDAGEN 

Baggernetdag WG BRS uitgevoerd zie Waterforum 2017 

8.2 
Bevorderen 
(horizontale) 

samenwerking  

ORGANISEREN (INTERNE) 

STUDIEDAGEN 
Terugkoppeling Baggernetdag WG BRS uitgevoerd zie Waterforum 2017 

 

  




