evaluatie CIW werkprogramma 2021
dosier

outputs 2021

waterplanning

thema

waterplanning
stroomgebiedbeheerpla
nnen

overwegingsdocumenten openbaar onderzoek SGBP3

waterplanning

waterplanning

definitief ontwerp stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas 2022-2027
(SGBP3)

organiseren infodagen/toelichtingen stakeholders/… ikv het openbaar
onderzoek van de SGBP3

waterplanning
waterplanning

CIW structuur (naam)

trekker

start PG einde PG

CIW 30/6/2021: voorlegging definitieve ontwerp SGBP3
De PG stond in voor de coördinatie van: de verwerking v/d opmerkingen en adviezen van het openbaar onderzoek; de integratie van de Blue
Deal; de verwerking van de aanbevelingen/resultaten van: de PG verfijnen meerkost SGBP, uit de managementdiscussies over de SGBP

vaststellingsdossier SGBP3
toelichtingen van het Sedimentbeheerconcept

in de SGBP3 zijn o. m. opgenomen
•de overstromingsgevaarkaarten en overstromingsrisicokaarten (beschikbaar via www.waterinfo.be) en de
overstromingsricicobeheermaatregelen
•het bronbeschermingsbeleid drinkwater met o.m. de beschermde gebieden oppervlaktewater en grondwater ifv drinkwaterproductie
•doelstellingen en reductiedoelen met aangepaste plandoelstellingen voor N en P maken deel uit van de SGBP3, er is ook een doorvertaling voor
de huishoudens gebeurd (voor de sectoren industrie en landbouw moet deze doorvertaling naar beleid en maatregelen nog gebeuren, dit maakt
onderwerp van de verdere concretisering van de SGBP3)
•een gebiedsprioritering (ambitieniveau)
het MaPro bij de SGBP3 bevat o.m.
•de resultaten van het mapro-scenario beschreven; de resultaten van het BAU-scenario en maximaal scenario blijven wel beschikbaar in het
achtergronddocument “Scenario’s voor de onderbouwing van het stroomgebiedbeheerplan – deel oppervlaktewaterkwaliteit”
•de disproportionaliteitsanalyse uitgevoerd ikv de opmaak van de SGBP3

De PG stond in voor de coördinatie van de verwerking van de opmerkingen en adviezen van het openbaar onderzoek, het technisch nazicht (o.a.
integratie Blue Deal in het MaPro) en de opmaak van overwegingsdocumenten (voorgelegd aan de CIW 30/06/2021). Het definitief ontwerp
SGBP3 is begin okt 2021 aan het kabinet van minister DEMIR overgemaakt.
verschillende infomomenten vonden plaats vanaf eind november 2020 tot eind januari 2021 en werden, gelet op de coronamaatregelen, digitaal
georganiseerd: op 12 november 2020 vond een toelichting plaats aan de strategische adviesraden Minaraad, SERV en SALV.(14 jan 2021
algemeen infomoment, provinciale infomomenten op 22,25,26,28 en 29 janu 2021, tussen 23 en 27 nov 2020 kregen gemeenten en
rioolbeheerders uitleg over de doorvertaling van de reductiedoelen voor stikstof en fosfor naar de planning voor de uitbouw van de
rioleringsinfrastructuur, op 7 jan 2021 vond een webinar over het sedimentbeheerconcept voor het Schelde- en Maasstroomgebiedsdistrict
plaats.
opmaak vaststellingsdossier SGBP3: het uitwerken v/d ontwerpnota Vlaamse Regering en ontwerp BVR

PG opmaak definitieve
SGBP3

PG opmaak definitieve
SGBP3

VMM

VMM

apr/21

apr/21

mrt/22

mrt/22

CIW-secretariaat ism
betrokken partners

CIW-secretariaat

Online toelichting sedimentbeheerconcept en sedimentverkenner op 7/1/21 (volledige dag) op Vlaams niveau, op 14/1/21 (kort tijdens
algemene toelichting SGBP3), op 10/5/21, voormiddag, online aan leden van de ISC, op 31/5/21, online aan kabinet MOW, op 29/6/21 online op
SedNet Conference

verdere uitwerking/optimalisatie van het 1ste sedimentbeheerconcept 2022- CIW 30/06/2021: verdere uitwerking/optimalisatie 1ste sedimentbeheerconcept 2022-2027, als onderdeel van het SGBP 2022-2027: (1)
Aanpassing sedimentbeheerconcept o.b.v. bezwaren openbaar onderzoek sedimentbeheerconcept en o.b.v. meest recente stu-dies en cijfers
2027, als onderdeel van het SGBP3
(studie erosiemodel dep OMG, MKBA studie wa-terbodemsanering OVAM, historische baggerachterstandstudie DVW, recentste cijfers
waterbodemkwaliteit VMM, klimaatimpact op sedimentkwantiteit VMM,...); (2) Integratie plan van aanpak 2.0 om de afzet van BRS te vergroten

sedimentbeheer

waterplanning
waterplanning
ning

toelichting svz 2021

plan van aanpak voor uitwerking van 2de sedimentbeheerconcept

plan van aanpak voor uitwerking van 2de sedimentbeheerconcept (eind 2021) :een korte evaluatienota over het 1ste sedimentbeheerconcept,
als input voor de uitwerking van het 2de concept voor de periode 2028-2033, werd voorgelegd aan de SSW van 29/09/2021.

uitwerking onderdeel sediment voor overkoepelende SGBP

uitwerking onderdeel sediment voor overkoepelende SGBP: vanuit de PG is een voorstel voor het onderdeel “sediment” in de analyses van het
overkoepelend SGBP overgemaakt aan en aanvaard door de ISC. De andere ISC partners zullen nog eigen tekst inbrengen.

voorlegging verfijning meerkost SGBP3, incl. ideeën voor verdere uitwerking
ivm financierings- en uitvoeringsscenario’s voor de SGBP3

CIW 31/5/21: voorlegging verfijning meerkost SGBP, incl. ideeën voor verdere uitwerking ivm financierings- en uitvoeringsscenario’s voor de
SGBP; Om tot deze verfijning te kunnen komen, zijn binnen de PG volgende oefeningen gebeurd: verdere analyse v/d kosten + verduidelijking
v/d cijfers + verdere aanvullingen/verfijningen o.b.v. bevragingen van/ bilateraal over-leg met actie-eigenaars/ initiatiefnemers : (1) verwerking
integratie Blue Deal; (2) grondig begrip van terminologie kosten/meerkosten en doorver-taling ervan voor de acties met de hoogste kostprijs
(>500.000 eu-ro) (ihb. voor acties m.b.t. saneringsinfrastructuur); (3) bespreking ideeën voor verdere uitwerking van financierings- en
uitvoeringsscenario’s voor de SGBP3

financiering

doorvertaling verfijning meerkost in definitieve ontwerp SGBP3

CIW 30/6/21: de verfijning meerkost is doorvertaald in de definitieve SGBP3: doorlichting kostencijfers van SGBP3 versieOO (analyse voor acties
met kost >500keuro); overzicht van kostencijfers maatregelenprogramma (generieke acties & waterlichaamspecifieke acties)

doorvertaling bevindingen ivm. financierings- en uitvoeringsscenario’s in
managementnota bij de SGBP3

CIW 30/6/2021: de bevindingen ivm. financierings- en uitvoeringsscenario’s in managementnota bij de SGBP zijn doorvertaald in de definitieve
SGBP3: analyse aanbevelingen overlegplatform LT-financiering (Meer concrete aanbevelingen uitgevoerd (kwantificering reductiedoelen,
rangschikking saneringsprojecten); meer complexe, meer algemene aanbevelingen: lopend of uit te voeren)

dec/21

PG sedimentbeheerconcept dep MOW

PG verfijnen meervraag
SGBP3

VMM

feb/21

sep/21
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dosier

waterplanning

waterplanning

waterplanning

waterplanning

waterplann

thema

landbouwbeleidwaterbeleid

outputs 2021

toelichting svz 2021

voorstel m.b.t. engagementen vanuit landbouw ihkv de
managementdiscussie SGBP

CIW 23/4/2021: voorstel m.b.t. engagementen vanuit landbouw ihkv de managementdiscussie SGBP: voorlegging van de aanpak voor de verdere
concretisering enga-gementen vanuit landbouw om GAP te dichten

werkprogramma m.b.t. engagementen vanuit landbouw voor integratie in
definitief ontwerp SGBP3

nota m.b.t. bijdrage landbouw aan de doelstellingen van de KRLW

adviezen SGBP

SPW

Adviezen verleend bij SGBP3/ORBP2 Frankrijk (Artois-Picardie), Federaal SGBP, SGBP Nederland.

organisatie werktafels voor uitwerking strategienota

Organisatie werktafels voor uitwerking strategienota
Kick-off voor organisatie werktafels op 22/6/2021 met toelichting aan de stakeholders van het plan van aanpak en vervolgtraject, m.n.:
- Per bevoorradingstype wordt een startnota opgemaakt met een typering van de bron/het aanbod, een knelpuntenanalyse en een respons – nu
en in de toekomst.
- Deze startnota zal adhv werktafels grondig besproken en uitgewerkt worden. Er wordt voorzien in 5 sessies per werktafel.
- De uitwerking van een conceptnota per werktafel tegen juni 2022.
- Afstemming verschillende conceptnota’s om tot eerste versie v/h SPW te komen tegen zomer 2022.
Tijdens de kick-off werd de oproep voor deelname aan de werktafels ge-lanceerd. Het opzet van het project, zoals toegelicht tijdens de kick-off
blijft behouden, maar de opstart van de werktafels is vertraagd omwille van het ontbreken van voldoende VTE voor voorbereiding van de
werktafels.
Pagina op website VMM: https://www.vmm.be/water/projecten/strategische-planning-waterbevoorrading
Uitschrijven van visie en krachtlijnen
Werktafels niet opgestart in 2021

WUP 2020

overstromingen en droogte

bijgesteld draaiboek coördinatie waterschaarste en droogte

start PG einde PG

PG versterken
landbouwbeleid-waterbeleid

dep LV

apr/21

dec/22

PG opmaak definitieve
SGBP3

VMM

apr/21

mrt/22

PG strategisch plan
waterbevoorrading

VMM

jun/21

SSW

VMM

adviesgroep Droogte

DVW

PG escalatie drinkwater

VMM

De CIW hechtte haar goedkeuring aan het WUP 2020 op 30 juni 2021. Het WUP is gepubliceerd op de CIW website:
https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/stroomgebiedbeheerplannen/wateruitvoeringsprogramma-wup.

WUP

evaluatie droogte 2020

trekker

CIW 14/10/2021: nota m.b.t. bijdrage landbouw aan de doelstellingen van de KRLW. De nota omschrijft de stand van zaken van de lopende
processen rond het nieuwe GLB, mestbeleid, erosiebeleid en geeft de linken weer met het maatregelenprogramma van de SGBP.

coördinatie advisering SGBP andere regio’s/lidstaten

pva WUP 2021

mingen en droogte

CIW 30/6/2021: werkprogramma m.b.t. engagementen vanuit landbouw voor integratie in definitief ontwerp SGBP: voorlegging van het
werkprogramma voor de verdere concretise-ring van de landbouw gerelateerde acties, waarbij gelet op paral-lelle/nog op te starten processen
m.b.t. het nieuwe GLB, de eva-luatie v/h erosiebeleid, MAP 7 voorzien wordt in: (1) een gedeeltelijke (kwalitatieve) concretisering van de engagementen in de ontwerp-SGBP (o.m. o.b.v. de MER-kennisgevingsnota ihkv het strategisch plan GLB); (2) een verdere invulling van de
engagementen o.b.v. de voortgang/beslissingen m.b.t. het GLB, erosie- en mestbe-leid; (3) een doorrekeningen van de engagementen adhv.
modellering om de impact op de waterkwaliteit en het sluiten van de doelafstand kwantitatief te kunnen inschatten; (4) de gebiedsgerichte

CIW structuur (naam)

De SSW van 22 december 2021 besprak een plan van aanpak voor de opmaak van het WUP 2021
Na elke waterschaarste- en droogteperiode maakt de adviesgroep een evaluatie op. Een evaluatie over de droogte van 2020 werd voorgelegd
aan de CIW van 04/03/2021.
Elk jaar voor de zomer bekijkt de adviesgroep of bijstellingen aan het draaiboek nodig zijn op basis van de evaluatie van de vorige droogteperiode
of andere ontwikkelingen. Een bijgesteld draaiboek met de implementatie van de eerste versie van het het reactief afwegingskader en nieuw
voorstel governancestructuur voor het reactief droogtebeheer werd voorgelegd aan de CIW van 30/06/2021.
(https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/overleg/droogtecommissie/draaiboek/draaiboek-coordinatie-waterschaarste-en-droogte).

opstellen en ingebruikname van indicatorendashboard droogte

het dashboard met indicatoren om droogte-events en de impact ervan op de watergebruiken op te volgen, is in de zomer van 2021 in gebruik
genomen binnen de adviesgroep Droogte

geoptimaliseerd escalatieschema als onderdeel van het bijgestelde draaiboek
‘Coördinatie bij waterschaarste en droogte’

CIW 30/6/2021: geoptimaliseerd escalatieschema als onderdeel van het bijgestelde draaiboek ‘Coördinatie bij waterschaarste en droogte’
Of de bevoorrading van kraanwater in een bepaalde regio in gevaar komt, is afhankelijk van de verbruiksdruk, de beschikbaarheid van de
ruwwater-bronnen waaruit kraanwater geproduceerd wordt en de specifieke eigenschappen van het bevoorradingsgebied. In elk
bevoorradingsgebied volgen de waterbedrijven deze parameters permanent op.
Net zoals het draaiboek 'Coördinatie bij waterschaarste en droogte' wordt ook het draaiboek 'Bevoorrading kraanwater bij droogte' regelmatig
geëvalueerd en indien nodig bijgesteld

permanent

feb/21

jun/21

droogte(beheer)

geoptimaliseerde governance reactief droogtebeheer

Optimalisatie governance structuur voor reactief droogtebeheer - op 31/05/2021 gaf de CIW goedkeuring aan de omvorming van de
droogtecommissie tot een uitvoerend orgaan voor het reactief droogtebeheer in Vlaanderen, met een gewijzigde samenstelling en een
aangepast takenpakket. De geoptimaliseerde governance voor het reactief droogtebeheer werd ook doorvertaald in het draaiboek voor de
coördinatie bij waterschaarste en droogte
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toelichting svz 2021

1ste versie van het reactief afwegingskader voor de prioritaire
watergebruiken bij waterschaarste en droogte

Opvolging uitwerking Vlaams Reactief Afwegingskader voor de prioritaire watergebruiken bij waterschaarste en droogte - CIW 4/3/21:
voorlegging 1ste versie reactief afwegingskader: (1) Het afwegingskader wordt uitgewerkt met actieve betrokkenheid van de belanghebbenden
(overheden, watermaatschappijen, sectoren, kenniscentra); (2) De CIW nam op 04/03/2021 kennis van de resultaten van de eerste versie van
het reactief afwegingskader. Ze gaf ook haar akkoord aan de toepassing van deze eerste versie in de zomer van 2021, en dit in functie van de
evaluatie en de verdere uitwerking van het kade; (3) Op 30/04/2021 werd de Vlaamse Regering met een mededeling geïnformeerd over het
nieuwe kader en de toepassing ervan. En in juni 2021 zijn in verschillende provincies digitale infosessies georganiseerd om het kader in detail toe
te lichten.

overstromingen en droogte

overstromingen en droogte

overstro

thema

aanpak verdere uitwerking reactief afwegingskader voor de prioritaire
watergebruiken bij waterschaarste en droogte

blauwdruk hemelwater- en droogteplannen

hemelwater- en
droogteplannen

bekendmaking blauwdruk hemelwater- en droogteplannen

overstromingen en droogte

overstromingen en droogte

aangevulde blauwdruk hemelwater- en droogteplannen

trekker

start PG einde PG

PG governance
afwegingskader droogte

VMM

dec/20

mei/21

PG hemelwater- en
droogteplannen

VVP

dec/20

dec/21

Opvolging uitwerking Vlaams Reactief Afwegingskader voor de prioritaire watergebruiken bij waterschaarste en droogte - CIW 14/10/21:
voorlegging aanpak verdere uitwerking reactief afwegingskader: Op de CIW van 14/10/’21 lag een voorstel van aanpak op hoofdlijnen voor de
verdere uitwerking en onderbouwing van het afwegingskader op langere termijn voor (o.m. verdere uitwerking indicatoren, verfijnen
waterbalans, verdere uitwerking socio-economische impact maatregelen, …), waarna het voorstel op de HLTF van 18/10 werd voorgelegd.

CIW 30/06/’21: voorlegging blauwdruk HWDP: de blauwdruk werd uitgewerkt binnen de PG, voorgelegd aan de CIW van 30/06/’21 en in
overleg met het kabinet verder op punt gesteld.

Bekendmaking blauwdruk na goedkeuring door CIW: de blauwdruk is beschikbaar via CIW-website, gelanceerd op de Vlario-dag van 21/09/’21
en gecommuniceerd via de CIW-nieuwsbrief. De betrokken CIW-partners hebben zich geëngageerd om de blauwdruk verder bekend te maken
bij hun actoren.

CIW 15/12/’21: voorlegging aangevulde blauwdruk HWDP; aanvulingen: (1) de uitwerking van kwantitatieve minimumdoelstellingen voor
onverharde oppervlaktes (vraag kabinet); (2) de goedkeuringsprocedure na goedkeuring van het HWDP door de gemeenteraad, ifv het in
aanmerking komen voor watergerela-teerde subsidies; (3) herwerkte overgangsbepaling bestaande hemelwaterplannen + voorlegging
aanbevelingen rond rapportering van KPI's ifv onderzoek programmammanagement Blue Deal

Analyse van de randvoorwaarden, mogelijke instrumenten, afweging van instrumenten, kosten en baten van het invoeren van een infiltratiebo-

infiltratiebonus

analyse van de randvoorwaarden, mogelijke instrumenten, afweging van nus, …; gaat in op (1) de randvoorwaarden (o.m. meerwaarde t.o.v. bestaande instru-menten, relatie met financiering afvalwaterketen, …); (2)
instrumenten, kosten en baten van het invoeren van een infiltratiebonus, … de mogelijke instrumenten voor de implementatie (o.m. aange-paste integrale waterfactuur, belasting op afvoer van hemelwa-ter, retributies,

PG infiltratiebonus

VLARIO

mei/21

dec/21

aanrekening via onroerende voorheffing) en een afweging van deze instrumenten; (3) de kosten en baten van een infiltratiebonus;

uitgewerkt kader voor het instellen van een permanent captatieverbod
onbevaarbare waterlopen
onttrekkingsverboden

veengebieden

uitgewerkt kader voor het instellen van een permanent captatieverbod onbevaarbare waterlopen: (1) Een voorstel voor de instelling van
permanente onttrekkingsverboden is goedgekeurd door CIW op 23/04/2021; een modelbesluit is opgemaakt. (2) Aanpassingen aan de
uitzonderingen op het instellen van een permanent verbod zijn aangevraagd vanuit provinciale droogte-overleggen en worden besproken binnen
de PG

digitale interactieve kaart waarop de actuele onttrekkingsverboden kunnen digitale interactieve kaart waarop de actuele onttrekkingsverboden kunnen geconsulteerd worden: De permanente onttrekkingsverboden zullen
getoond worden via het e-loket voor wateronttrekkingen. Er zijn afspraken gemaakt met de provincies i.v.m. het actueel houden van de kaart.
geconsulteerd worden
handhavingsbeleid onttrekkingsverboden

peilbeheer
en en droogte

CIW structuur (naam)

voorbereiding voorstel wijziging VLAREM m.b.t. droogleggingsprojecten &
eerste draft uitvoeringsbesluit peilbeheer in uitvoering van de wet
onbevaarbare waterlopen

PG onttrekkingsverboden

VMM

mrt/21

mrt/22

PG peilbeheer

VMM

jul/21

jul/22

PG veenbescherming

ANB

sep/21

mrt/22

een nota met voorbeeldteksten aanmaning en PV is opgemaakt
op de startvergadering van de PG (28/9/2021) werd beslist om de bespreking vooral op het juridische te focussen (aanpassingen VLAREM en
instrument voor peilbesluiten).

voorbereiding indicatieve kaart met oppervlakkige (reactieve) veengebieden opmaak indicatieve kaart met oppervlakkige (reactieve) veengebieden, vertrekkend v/d Wetlandkaart v/h INBO: veel oppervlakkige (reactieve)
veengebieden liggen buiten speciale beschermingszones en zijn nog niet goed in kaart gebracht. Binnen de PG is een traject gestart voor de
in Vlaanderen
kartering ervan. Er is een methodiek uitgwerkt en enkele basislagen zijn opgemaakt door het INBO.
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evaluatie CIW werkprogramma 2021
dosier

outputs 2021
integratie informatieplicht in de woningpas

informatieplicht

watertoets

overstromingen

toelichting svz 2021

uitwerken aanpak geïsoleerde gebouwen: het bestek voor de studieopdracht voor het uitwerken van een aanpak voor geïso-leerde gebouwen in
overstromingsgevoelig gebied is goedgekeurd op de PG. De offertevraag is in het najaar verstuurd.

uitwerken opleiding keurders voor aanpassing overstromingsscore

uitwerken opleiding keurders voor aanpassing overstromingsscore: er werd een opdracht uitgeschreven voor het uitwerken van cursusmateriaal
voor de opleiding van keurders. De uitwerking loopt en de cursustek-sten worden telkens inhoudelijk besproken op de PG.

capteren van input van betrokkenen ivm optimalisaties watertoets

capteren van input van betrokkenen ivm optimalisaties watertoets (uitgevoerd): (1) Input verzameld via de studiedag integratie
klimaatverandering in wa-tertoets, reliëfwijziging en machtiging (20/04/’21), waarvan het na-middaggedeelte voorzag in een bevraging v/d
aanwezige actoren, en via de PG; (2) Een synthesenota met de verzamelde input en optimalisatievoorstellen werd voorgelegd aan de SSW van

doorlichting v/d regelgeving met voorstellen van aanpassing om meer
rekening te houden met klimaatverandering en droogte

doorlichting v/d regelgeving met voorstellen van aanpassing om meer rekening te houden met klimaatverandering en droogte (lopende): de
doorlichting v/h vrijstellingen en meldingenbesluit is afgerond en optimalisatievoorstellen zijn overgemaakt aan het dept. OMG en het kabinet

evaluatie van de overstromingen zomer 2021
(Blue Deal) voorbereiding en verslaggeving bijeenkomsten High Level
Taskforce droogte 18/01/2021 – 08/03/2021 – 14/06/2021 – 18/10/2021

In het kader van het watertoetsbesluit is de CIW aangeduid als adviesinstantie wanneer een ver-gunningsaanvraag uitgaat van De Vlaamse
Waterweg nv, De Vlaamse Milieumaatschappij, het Departement MOW, Afdeling Maritieme Toegang, het Agentschap voor Maritieme
Dienstverlening en Kust, de havenbedrijven, de ruilverkavelingscomités.
De CIW adviesgroep Watertoets bespreekt maandelijks de ingekomen adviesaanvragen en levert de adviezen af.
CIW 15/12/2021: evaluatie en aanbevelingen overstromingen zomer 2021

(Blue Deal) aanstellen externe dienstverlener overkoepelend
programmamanagement

(Blue Deal) uitwerken governancestructuur overkoepelend
programmamanagement

Binnen de CIW-werking is een governance structuur uitgewerkt om richting te geven aan de uitvoering van het overkoepelende
programmamanagement. Het CIW staat in voor de validatie van de strategische lijnen die uitgetekend, voorgesteld en uitgevoerd zullen worden
voor het overkoepelend programmamanagement. De Strategische Stuurgroep Water (SSW) en het Trekkersoverleg geven mee richting aan de
opvolging en coördinatie van de Blue Deal. De focus van de SSW ligt op het bewaken van de globale voortgang en de uitvoering van de acties
binnen het programma van de Blue Deal. Het Trekkersoverleg focust op de terreininvesteringen van het plan van de Vlaamse Veerkracht,
specifiek op de projecten van de cluster Blue Deal. Het trekkersoverleg monitort de uitvoering van de investeringsprojecten en de impact van de
investeringen op terrein.

(Blue Deal) concrete realisaties in 2e helft van 2021 ihkv de concrete uitrol
overkoepelend programmamanagement

beschikbaarheid en afvoer bestrijdingsmateriaal olieverontreiniging
olieverontreiniging

verdere uitwerking methodiek voor bestrijding van olieverontreiniging (zowel
technisch, als organisatorisch)

trekker

start PG einde PG

PG informatieplicht

VMM

jan/21

mrt/22

PG water- en droogtetoets

VMM

jan/21

dec/22

adviesgroep Watertoets

VMM

via overleg
waterbeheerders/crisisdiens
ten

DVW

coördinator Blue deal

CIWsecr

PG aanpak
olieverontreiniging

VMM

permanent

Een High Level Taskforce droogte met de betrokken ministers, gouverneurs, beleidsmakers en wetenschappers, onder leiding van minister Z.
DEMIR, waakt over de uitvoering van de Blue Deal. De CIW neemt hierin, ter ondersteuning van de High Level Taskforce droogte, een
coördinerende rol op. Het CIW-secretariaat staat in voor de praktische organisatie van de bijeenkomsten van de High Level Taskforce droogte.

Om de uitrol van de Blue Deal te coördineren en op te volgen, wordt er in de schoot van de CIW een overkoepelend programmamanagement
ingericht, onder leiding van een projectleider ‘Blue Deal’. Sinds juli 2021 versterkt een consortium van externe dienstverleners met deskundigen
van KPMG, Common Ground en Sumaqua het programmamateam. Het overkoepelend programmamanagement staat in voor:
- de algemene programmacoördinatie, waar de focus ligt op de opvolging van de Blue Deal acties en op de voortgangsrapportering
- het overleg met de stakeholders en de communicatie over de acties
- een systeem om de impact van de terreinacties op het watersysteem te beoordelen en om de efficiëntie en effectiviteit van acties te evalueren
- het databeheer en de dataontsluiting en het genereren van de relevante beleidsinfo.
Het consortium zorgt daarnaast voor de uitvoering van concrete taken ifv specifieke noden en behoeftes.

Blue Deal

CIW structuur (naam)

integratie in de woningpas: de invulling en lay-out voor de integratie van de perceel- en gebouwscore in de woningpas is afgewerkt. De
programmatie is opgestart en zal bij de goedkeuring van de nieuwe aanpak gepubliceerd worden.

uitwerken aanpak geïsoleerde gebouwen

In 2021 werden 84 adviezen ikv de watertoets afgeleverd, waarvan 74
adviezen bij omgevingsvergunningsaan-vragen, 7 bij MER-aanvragen en 3 bij
complexe projecten.

overstromingen en droogte

overstromingen en droogte

overstromingen en droogte

overstromingen en droogte

overstrominge

thema

onder meer gerealiseerd:
- interviews met sleutelactoren van de Blue Deal over de gewenste ondersteuning en dienstverlening: stakeholderbevraging betrokken
kabinetten en geconsolideerde bevraging CIW
- het structureren van de projectoproepen en ondersteuningsmaatregelen van de Blue Deal
- de uitwerking van impactindicatoren voor de opvolging van de Vlaamse Veerkracht-projecten (cluster Blue Deal)
- updaten van de uitvoeringstabel voor de opvolging van de meer dan 70 acties van de Blue Deal
- uitwerken van de aanpak Do No Significant Harm
- upgraden van de loketfunctie Blue Deal en ondersteuning van de lancering van het Groenblauwpeil
beschikbaarheid en afvoer bestrijdingsmateriaal olieverontreiniging: o.m. de uitwerking van een inventaris v/h beschikbaar materiaal, het
bepalen van de minimale regionale voorraden, uitwerking van een typebestek voor de aankoop, afspraken over de afvoer van gebruikt
bestrijdingsmateriaal, …
verdere uitwerking methodiek voor bestrijding van olieverontreiniging (zowel technisch, als organisatorisch): (1) technisch: bundeling
beschikbare technische info en expertise rond oliebestrijding, uitwerking van een code van goede praktijk bij de technische aanpak van
olieverontreiniging, …; (2) organisatorisch: verdere uitwerking van taakverdeling en werkafspra-ken tussen brandweer, waterloopbeheerder,
VMM milieu-incidentenwerking, gemeenten, civiele bescherming, rioolbeheerders,... en van een centraal meldpunt, o.m. adhv. stroomschema’s.

jan/21

medio 23
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evaluatie CIW werkprogramma 2021

waterkwaliteit en ecologie

waterkwaliteit en ecologie

thema

dosier

blauwalgen

outputs 2021
bijgestelde procedure voor het instellen van captatiebeperkingen of
verboden bij gemeentegrensoverschrijdende bloeien in waterwegen en
kanalen
FAQs blauwalgen
onderzoeksproject Cyantir

toelichting svz 2021

CIW structuur (naam)

trekker

start PG einde PG

PG Blauwalgen

ANB

permanent

PG visievorming oeverzones

ANB

klankbordgroep

CIWsecr

CIW WG KRLW

VMM

in 2021 is de procedure voor het instellen van captatiebeperkingen of verboden bij gemeentegrensoverschrijdende bloeien in waterwegen en
kanalen bijgesteld.
publicatie FAQs op de site blauwalgen.be
opstart onderzoeksproject Cyantir

indicatieve wenselijkheidskaarten voor afzonderlijke oeverzonefuncties, op
de voorlopige methodiek werd uitgetest in de stroomgebieden van de Aa en de Velpe, vooral op de hoofdwaterloop.
niveau Vlaanderen
beslisbomen voor bepaling van optimale oeverzonetype en inrichting per
oeverzonefunctie
beslishulp uitvoeringspiste en beleidsinstrumenten

Het beslisschema om te bepalen welk oeverzonetype aangewezen is in een bepaalde situatie werd toegepast op percelen langs de Aa en de
Velpe. Wanneer er meerdere types mogelijk zijn, werd telkens gekozen voor het type met de kleinste impact op het omgevende landgebruik.

er werd een overzicht opgemaakt v/d mogelijke uitvoeringspiste (beheerovereenkomsten, ≠ instrumenten decreet Landinrichting, verwerving, …)
geschikt zijn voor elk oeverzonetype.

oeverzones

dec/20

jun/21

om te bepalen welke oeverzonebreedte aangewezen is in een bepaalde situatie, is een overzicht gemaakt van beschikbare breedte-

beslishulp voor bepaling van benodigde breedte (afbakening van perimeter) efficiëntierelaties uit de literatuur. Deze werden toegepast op percelen langs de Aa en de Velpe.

breed overlegmoment stakeholders

op 2 momenten heeft overleg plaatsgevonden met stakeholders vanuit landbouw en natuur: op 30/03/2021 (over methodologienota) en op
28/9/2021 (over ruimtelijk afwegingskader)

CIW 2.0

samenwerking

intentieverklaring stakeholders

De CIW en de strategische adviesraden (Minaraad, SERV, SALV en SARO) hebben begin juli 2021 een intentieovereenkomst ondertekend met
algemene afspraken voor de samenwerking en voor de werking van de klankbordgroep. In aanvulling op deze algemene intentieovereenkomst
kan voor specifieke dossiers een afsprakenkader op maat van het dossier worden opgesteld. (https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/overciw/samenstelling-1/intentieovereenkomst-sarn-juli-2021)

andere

verklarende nota met de onderbouwing die aangeeft hoe de kaarten en de het globaal rapport met alle onderdelen van de methodiek werd afge-werkt binnen de PG en is begin september overgemaakt aan de stakeholders. Opmerkingen kunnen overgemaakt worden tot eind oktober.
beslisschema's tot stand komen

wetgeving

beschermingskader grachten

de uitwerking van een afzonderlijk, afdoend beschermingskader voor grachten wordt als bijkomende actie toegevoegd aan de SGBP3, gelet op
een aantal in voorbereiding zijnde beleidsbeslissingen (GLB, evaluatie erosiebeleid, MAP7,…) die hiermee een sterke relatie hebben.
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