
CIW werkprogramma 2022

thema dossier outputs 2022 beschrijving outputs 2022 timing 2022
voorleggen CIW in 

2022
CIW structuur (naam) trekker start PG einde PG

bekendmaking SGBP3 na de vaststelling worden de SGBP3 bekendgemaakt
zsm na 

vaststelling
CIW secr VMM

rapportering EU COM definitief SGBP3 tegen 22/03/22: rapportering SGBP + ORBP aan EC 22/03/2022
PG opmaak definitieve 

SGBP3
VMM apr/21 mrt/22

evaluatie SGBP3 Het traject van de opmaak van de SGBP3 zal worden geëvalueerd ifv de aanpak van de SGBP4. nog te bepalen

uitvoeren acties Er wordt uitvoering gegeven aan (een aantal) (generieke) acties die kaderen in de CIW-werking. nog te bepalen

CIW-advies bij Strategisch Plan GLB
Naar aanleiding van het openbaar onderzoek over het ontwerp van het plan-MER en het ontwerp van het Vlaams 
Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023 – 2027 (14 januari 2022 tot en met 14 maart 
2022) stelt de CIW een advies op.

voor 14 maart SSW CIW-secr

opmaak stappenplan i.v.m. doel, selectie, aanpak en opstart van de pilootgebieden 16 maart 2022
PG versterken 

landbouwbeleid-waterbeleid
dep LV apr/21 dec/22

terugkoppeling stand van zaken uitvoering pilootoefening 14 december 2022
PG versterken 

landbouwbeleid-waterbeleid
dep LV apr/21 dec/22

op langere termijn: aanvulling/concretisering van de actieve bijdrage van de landbouwsector 
aan het behalen van de goede ecologische toestand

verdere concretisering van landbouwgerichte acties uit het nieuw GLB, mestbeleid (bij opstart proces MAP 7), 
evaluatie erosiebeleid: op basis van de MER resultaten nieuw GLB en doorrekeningen met de VMM modellering 
om de impact op de waterkwaliteit en het sluiten van de doelafstand in te schatten.

29 juni 2022 of
19 oktober 2022

PG versterken 
landbouwbeleid-waterbeleid

dep LV apr/21 dec/22

verdere ontwikkeling sedimentverkenner
ontwikkeling sedimentverkenner: de configuratie/ontwikkeling van de sedimentverkenner ligt achter op schema 
was niet rond tegen eind 2021  (oorzaken: vertraging bij aanlevering data voor een aantal kaartlagen door de 
partners + andere prioriteiten binnen de ontwikkeling van Databank Ondergrond).

jan-dec PG sedimentbeheerconcept dep MOW mrt/21 mrt/22

plan van aanpak voor uitwerking van 2de sedimentbeheerconcept  
Hoe willen we de opmaak van het 2e sedimentbeheerconcept aanpakken? Wanneer moeten we wat doen, welke 
info beschikbaar hebben,…?

jan-maart PG sedimentbeheerconcept dep MOW mrt/21 mrt/22

webpagina over sedimentbeheer
Een webpagina op integraalwaterbeleid.be aanmaken waarop uitleg over het sedimentbeheerconcept, over 
sedimentbeheer in Vlaanderen, over de sedimentgerelateerde wetgeving, over belangrijke sedimentgerelateerde 
acties e.d. kan opgenomen worden.

jan-maart PG sedimentbeheerconcept dep MOW mrt/21 mrt/22

adviezen SGBP coördinatie advisering SGBP andere regio’s/lidstaten inspraakreactie ontwerp SGBP3/ORBP2 Brussel & Wallonië
PG opmaak definitieve 

SGBP3
VMM apr/21 mrt/22

strategisch plan waterbevoorrading: visie en krachtlijnen 

Met de SPW willen we de waterbevoorrading maximaal verzekeren, zodat de vraag en behoefte naar water op 
duurzame wijze kan worden ingevuld, nu en in de toekomst. Daarbij gaat zowel aandacht naar de collectieve 
waterbevoorrading (drinkwater/proceswater) als naar de individuele waterbevoorrading uit verschillende 
bronnen (grondwater, oppervlaktewater, hemelwater, afvalwater).  In 2020 werd het luik ‘collectieve 
drinkwatervoorziening’ opgemaakt in nauw overleg tussen de waterbedrijven en de VMM. Ook voor de andere 
bevoorradingstypes of bronnen zullen dergelijke visies uitgewerkt worden. 

29 juni 2022
PG strategisch plan 
waterbevoorrading

VMM jun/21

strategisch plan waterbevoorrading: opstarten van overlegmomenten in 2022 (onder 
voorbehoud)

Bedoeling is om het overleg met de relevante stakeholders via werktafels te voeren. Focus in 2022 ligt op de 
werktafel wateraudit en waterscan waar de verschillende bronnen voor waterbevoorrading aan bod kunnen 
komen bod kunnen komen.

doorlopend 2022
PG strategisch plan 
waterbevoorrading

VMM jun/21

WUP WUP 2021 Het WUP 2021 dat rapporteert over de voortgang van de acties uit de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2022. 29 juni 2022 SSW CIW-secr

(Blue Deal) voorbereiding en verslaggeving bijeenkomsten HLTF droogte 
21 maart,  20 

juni en 10 
oktober

CIW
coördinato
r Blue deal

(Blue Deal) concrete uitwerking plan van aanpak voor het overkoepelend 
programmamanagement’

Voor de verschillende luiken van het overkoepelend programmamanagement wordt een Plan van Aanpak met de 
strategische lijnen uitgewerkt. Dit plan bevat een aanpak voor:
- de opvolging en de voortgangsrapportering en het inrichten van de loketfunctie
- de uitwerking van een communicatie- en participatiestrategie met een toegankelijke website als centraal 
communicatie-instrument
- het beheer van de data, de geïntegreerde verwerking van de data in bestaande dataplatformen, de maximale 
ontsluiting ervan en het genereren van relevante beleidsinfo uit de data
- het kwantificeren van de impact van de Blue Deal acties op de (toekomstige) droogteproblematiek in 
Vlaanderen en het identificeren van essentiële kennishiaten.

16 maart 2022 CIW
coördinato
r Blue deal
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2022
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(Blue Deal) uitrollen Plan van Aanpak voor het overkoepelend programmamanagement  
Na validatie van het Plan van Aanpak wordt dit door het programmateam uitgerold. Daarnaast wordt invulling 
gegeven aan concrete taken zoals het verder uitwerken van sectorale Blue Deals.

Vervolgens zal op elke 
CIW-vergadering 
teruggekoppeld 

worden over de SVZ 
van de Blue Deal

CIW
coördinato
r Blue deal

de haalbaarheid en de noodzakelijke randvoorwaarden om de infiltratiebonus in te voeren 
onderzoeken

16 maart 2022 PG infiltratiebonus VLARIO mei/21 mrt/22

 afhankelijk outputs van de PG infiltratiebonus: uitvoering Blue Deal acties 19 (ondersteuning 
voor particulieren voor hergebruik en infiltratie van hemelwater bij bestaande gebouwen en 

verhardingen), 56 (ondersteuningsregeling voor hergebruik en infiltratie op bedrijventerreinen), 
73 (beperkte onthardingspremie voor particulieren, scholen en verenigingen)

nog te bepalen

doorvertaling van de resultaten van het vervolgtraject voor het afwegingskader naar het 
draaiboek coördinatie waterschaarste en droogte 

adviesgroep Droogte DVW

formuleren van adviezen adviesgroep Droogte DVW

hemelwater- en 
droogteplannen

watergerelateerde subsidies 
Verder uitwerken voorstel (incl. nodige aanpassingen aan de regelgeving) voor de toegang tot watergerelateerde 
subsidies in relatie tot de hemelwater- en droogteplannen.

nog te bepalen

 

infiltratiebonus

droogte(beheer)
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voorleggen CIW in 

2022
CIW structuur (naam) trekker start PG einde PG

ontwerp-uitvoeringsbesluit in uitvoering van de Wet onbevaarbare waterlopen nieuwe regelgeving 16 maart 2022 PG peilbeheer VMM jul/21 dec/22

code van goede praktijk voor de uitwerking van peilafspraken (inhoudelijke richtlijnen 
voorbereiding, uitvoering en handhaving)

handvaten voor peilbeheer 19 oktober 2022 PG peilbeheer VMM jul/21 dec/22

instrumenten om verdroging van waterafhankelijke natuur te voorkomen en aan te pakken aanpak verdroging waterafhankelijke natuur mei/22 PG peilbeheer VMM jul/21 dec/22

pilootprojecten peilbeheer (i.f.v. kennisopbouw en -uitwisseling) kennisopbouw en -uitwisseling jun/22 PG peilbeheer VMM jul/21 dec/22

afgestemde projectoproepen ikv Blue Deal m.b.t. natte natuur in 2022

onderling afgestemde  projectoproepen ikv Blue Deal mbt natte natuur: 
*maximale duidelijkheid voor de doelgroepen
*betrekken van alle mogelijke doelgroepen
*vermijden van dubbele financiering

PG natte natuur ANB okt/21 ? dec 22

lijst van projecten natte natuur die samen met één of meerdere waterbeheerders kunnen 
uitgevoerd worden

selectie projecten natte natuur (beperkte lijst) die samen met één of meerdere waterbeheerders kunnen 
afgestemd en uitgevoerd worden :
integrale projecten die tegelijk meerdere doelstellingen realiseren (biodiversiteit, herstel watersysteem, 
klimaatadaptatie, enz.)

jan/22 PG natte natuur ANB okt/21 ? dec 22

voorbereiding beleidskader voor de selectie van toekomstige projecten natte natuur
beleidskader/strategie voor de selectie van toekomstige projecten natte natuur:
effectieve en kostenefficiënte inplanting en realisatie van toekomstige projecten natte natuur

19 oktober 2022 PG natte natuur ANB okt/21 ? dec 22

indicatieve kaart met oppervlakkige (reactieve) veengebieden in Vlaanderen Opmaak kaart door Universiteit Antwerpen en Validatie kaart d.m.v. veenboringen in een selectie van gebieden PG veenbescherming ANB sep/21 jun/22

overzicht proactieve maatregelen voor de bescherming en het herstel van veengebieden + 
voorstellen voor eventuele nieuwe beleidsinstrumenten, incl. overleg met stakeholders

Terreinbezoek, overleg met stakeholders - Voorstel voor bijkomend te beschermen gebieden - Overzicht van 
mogelijke proactieve maatregelen en instrumenten

PG veenbescherming ANB sep/21 jun/22

beleidskader voor de bescherming en het herstel van veengebieden 29 juni 2022 PG veenbescherming ANB sep/21 jun/22

peilbeheer

natte natuur

veenbescherming
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thema dossier outputs 2022 beschrijving outputs 2022 timing 2022
voorleggen CIW in 

2022
CIW structuur (naam) trekker start PG einde PG

uitrol erkenningen keurders
uitrol erkenningen keurders: voor de verdere uitwerking van de erkenningen wordt gewacht op de aanpassingen 
aan de regelgeving. Het besluit watertoets en de wijziging aan VLAREL zijn samengevoegd zodat deze samen 
kunnen goedgekeurd worden.

timing hangt 
volledig af van 
goedkeuring 

besluit Vlaamse 
Regering

PG informatieplicht VMM jan/21 mrt/22

uitwerken communicatiemateriaal
uitwerken communicatiemateriaal: in afwachting van de goedkeuring van de regelgeving (aanpassingen nodig 
aan decreet IWB, uitvoeringsbesluit watertoets en VLAREL) is al gestart met de uitwerking van een nieuwe folder 
over de informatieplicht. Voor andere communicatie-initiatieven wordt gewacht op de definitieve goedkeuring

timing hangt 
volledig af van 
goedkeuring 

besluit Vlaamse 
Regering

PG informatieplicht VMM jan/21 mrt/22

bijkomende toelichtingen over geoptimaliseerde watertoets 
bijkomende toelichtingen op o.a. atria over geoptimaliseerde watertoets (nog op te starten na goedkeuring v/d 
aangepaste watertoetskaarten, waarin de pluviale overstromingskaarten zijn geïntegreerd)

timing hangt 
volledig af van 
goedkeuring 

besluit Vlaamse 
Regering

PG water- en droogtetoets VMM jan/21 dec/22

actualiseren v/d hemelwaterverordening
doorlichting v/d regelgeving met voorstellen van aanpassing om meer rekening te houden met 
klimaatverandering en droogte (lopende)

Rapportering 
mei/juni 2022 

SVZ wijzigingen 
hemelwatervero
rdening. Andere 

acties zullen 
daarna 

afgewerkt 
worden 

aangezien uit 
evaluatie de 

verordening als 
absoluut meest 
prioritair naar 
voren komt. 

seminarie 
juni/bijkomende CIW 

vergadering juni
PG water- en droogtetoets VMM jan/21 dec/22

opleiding actoren over de aangescherpte richtlijnen en uitwerken van tools
opleiding actoren over de aangescherpte richtlijnen en uitwerken van tools die de richtlijnen ondersteunen en 
beter toepasbaar maken (reken-tools, watertoetsinstrument, richtlijnen, handleidingen, good practices, …)

Zal opgestart 
worden na 
afwerking 

pakketten en 
waar nodig 

goedkeuring 
besluiten zoals 

actualisatie 
verordening. 

PG water- en droogtetoets CIW-secr jan/21 dec/22

watertoetsadviezen bij omgevingsvergunningsaanvragen, milieueffectenrapporten, 
complexe projecten, … van gewestelijke waterbeheerders, havenbedrijven en 

ruilverkavelingscomités
doorlopend 2022 adviesgroep Watertoets VMM

overstromingen uitvoeren acties/aanbevelingen evaluatierapport overstromingen 2021 nog te bepalen

informatieplicht

watertoets

 
 

permanent
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handhaving
handhaving: o.m. de uitwerking van sjablonen voor doelgerichte handhaving (PV, terugvordering 
bestrijdingskosten) en de uitwerking van een typebestek voor camera-inspecties ifv bronopsporing, …

PG aanpak 
olieverontreiniging

VMM jan/21 medio 23

preventie 
preventie: voorzorgsmaatregelen uitwerken en aanpassingsvoorstellen aan regelgeving voorstellen o.b.v. een 
oplijsting v/d voornaamste bronnen (bv. verplichte buitengebruikstelling stookolietank).

PG aanpak 
olieverontreiniging

VMM jan/21 medio 23

lancering van de Blooming Algae app voorjaar 2022 PG Blauwalgen ANB

evaluatie van de aanpak van blauwalgenbloeien in 2021 voorjaar 2022 PG Blauwalgen ANB

concrete toolbox (cijfer- en procesmatig model) die lokale actoren toelaat hun keuze tussen 
decentrale en centrale rioleringsconcepten vanuit verschillende domeinen af te wegen   Investeringskeuzes + zo nodig aanpassing / update zonerings- en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen PG decentrale zuivering AQFin nov/21 dec/22

projectoproep om innovatieve technieken verder te verkennen   
Toolbox optimaliseren en innovatie stimuleren PG decentrale zuivering AQFin nov/21 dec/22

beleidsaanbevelingen om innovatie te stimuleren en bottlenecks weg te werken Beleidsbeslissingen PG decentrale zuivering AQFin nov/21 dec/22

aanbevelingen voor verdere aanpak (bv. LCA studie , ... )
innovatie PG decentrale zuivering AQFin nov/21 dec/22

synthesekaarten proefprojecten: geïntegreerde visiekaarten voor een selectie van testcases

De uitwerking van een finaal oeverzoneproject moet nog gebeuren. Hiervoor moet rekening gehouden worden 
met meerdere functies. Tot nog toe lag de focus op het individueel uitwerken van de benodigdheden voor 
fosforretentie, stikstofretentie en structuurherstel. De synthese kon nog niet worden gemaakt, maar dankzij het 
voorbereidende werk staat de opmaak van een gecombineerd, integraal oeverzoneontwerp in de steigers.

29 juni 2022 PG visievorming oeverzones ANB dec/20 jun/21

validatie en verfijning van uitgewerkte methodiek
Toepassing en nazicht van de methodieken uit het afwegingskader op twee waterlandschapsprojecten en andere 
initiatieven met betrekking tot oeverzones.

29 juni 2022 PG visievorming oeverzones ANB dec/20 jun/21

opmaak handleiding of tool
Samenstellen van een handleiding en andere hulpmiddelen die waterloop- en terreinbeheerders in staat stellen 
om op een gestandaardiseerde wijze de ontwikkelde methodieken te gebruiken.

29 juni 2022 PG visievorming oeverzones ANB dec/20 jun/21

oeverzones

olieverontreiniging

blauwalgen

decentrale zuivering

permanent

permanent
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voorleggen CIW in 

2022
CIW structuur (naam) trekker start PG einde PG

beleidskader aquathermie

De verschillende waterbeheerders in Vlaanderen ontvangen recentelijk aanvragen voor het installeren van 
warmtepompen, warmtenetten waarbij thermische energie wordt onttrokken uit het oppervlaktewater. 
Bovendien wordt een duurzamere energiemix geambieerd door de Vlaamse regering, aquathermie kan hier een 
substantieel deel van uitmaken. Momenteel ontbreekt in Vlaanderen een duidelijk en uniform beoordelingskader 
voor dit soort van energie-onttrekkingen. Een duidelijk kader is noodzakelijk voor zowel potentiële aanvragers 
alsook de vergunning- en adviesverleners.
Het doel is te komen tot een beleidskader. Duidelijke richtlijnen zullen ervoor zorgen dat zowel initatiefnemers 
alsook vergunning- en/of adviesverleners een houvast hebben om aanvragen correct en op een uniforme manier 
te beoordelen. Op basis van het beleidskader kan ook het werkelijke potentieel van aquathermie in Vlaanderen in 
kaart gebracht worden. Dit helpt steden om een warmtestrategie te ontwikkelen op hun grondgebied.  
len / basis leggen voor een gecoördineerde aanpak m.b.t. aquathermie.

19 oktober 2022 PG aquathermie DVW dec/21 dec/22

voorstel wetgeving aquathermie eventueel opmaak wetgeving Aquathermie in VLAREM (indien noodzakelijk) 19 oktober 2022 PG aquathermie DVW dec/21 dec/22

CIW 2.0 optimalisatie projectwerking  uitwerken roadmap en implementeren themacoördinatoren/ coördinatiecellen 16 maart 2022 SSW

werkprogramma CIW werkprogramma 2023 (incl. evaluatie CIW WP 2022) 14 december 2022 SSW
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