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Inleiding 

Het jaarlijks werkplan van de CIW omvat naast een beschrijving van de jaartaken een 
geactualiseerde meerjarenplanning en een evaluatie van het vorige werkplan. 

Opbouw CIW werkplan 

Het CIW werkplan is opgebouwd op basis van het procesoverzicht dat werd opgesteld voor de 
werking van de CIW.  

De werking van de CIW wordt weergegeven in termen van processen (P) en 
procesactiviteiten (A) opgenomen in een procesoverzicht. Dit procesoverzicht beoogt de 
procesactiviteiten en de daaraan gekoppelde outputs van de verschillende CIW 
werkgroepen beter en horizontaler in beeld te brengen, op elkaar af te stemmen en 
efficiëntiewinsten te boeken, zonder de samenhang tussen verschillende procesactiviteiten 
uit het oog te verliezen.  
Het procesoverzicht en bijhorende informatie kan geraadpleegd worden op de website van 
de CIW. 

Het procesoverzicht is gebaseerd op de twee grote decretale opdrachten van de CIW, 
met name (1) het voorbereiden, plannen, controleren en opvolgen van het integraal 
waterbeleid en (2) het waken over de uniforme aanpak van de bekkenwerking. De 
processen mbt de CIW werking zijn: visie ontwikkeling, planning en beleid, regelgeving, 
rapporteren, communiceren en sensibiliseren, adviseren, en kennis- en databeheer. Ieder 
proces is verder opgesplitst in procesactiviteiten (A) en deelactiviteiten (da) die bijdragen 
tot de realisatie van de decretale opdrachten. De outputs zijn de concrete realisaties. 

Per procesactiviteit wordt in het werkplan eerst een korte algemene beschrijving gegeven, telkens 
gevolgd door 3 te onderscheiden perioden voor de planning: 

- (1) werkplan 2016 met per deelactiviteit  

o een beschrijving; 

o de betrokken werkgroepen; 

o de link met de 2
de

 waterbeleidsnota
1
 

o de link met de stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas (2016-2021)
2
 

o de concrete output, met hiervoor: 

 titel (= specifieke omschrijving output)
3
  

 de voorziene timing (= voorlegging op CIW vergadering)  

timing die met grijze kleur is aangeven betekent dat er geen voorlegging 
aan de CIW is voorzien 

- (2) meerjarenplanning 2017-2020 

- (3) recurrente taken/opvolgingstaken 
  

                                                      
1
 duidt de procesactiviteiten die een uitvoering zijn van de 2

de
 waterbeleidsnota 

2
 duidt de procesactiviteiten die een uitvoering zijn van de stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas (2016-2021) 

3
 voorbeeld “nota xxx” of “MB xxx” of “szv xxx” of “pva voor xxx” of “concept xxx”… 

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/over-ciw/werking-ciw
http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/over-ciw/werking-ciw
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Uitvoering CIW werkplan 

De voorbereiding van het CIW werkplan gebeurt door het CIW-secretariaat op basis van de insteek 
vanuit de verschillende CIW werkgroepen, en wordt begeleid door de Permanente Projectgroep.  

Het CIW werkplan wordt uitgevoerd door de verschillende CIW werkgroepen. Een beknopte 
taakomschrijving van de verschillende werkgroepen is opgenomen in onderstaand schema. 

 

 

 

 

 



 

 

Figuur 1: CIW werkgroepen 

  



 

1 Outputs CIW Werkplan 2015 

Onderstaand overzicht bevat de belangrijke gerealiseerde outputs voor de werking van de CIW 
in 2015. 

Het volledige overzicht van de realisaties van de CIW in 2015 is opgenomen in de bijlage van dit 
document (zie pag. 58 e.v). 

m.b.t. planning en beleid 

 de opmaak van de definitieve ontwerpen van de stroomgebiedbeheerplannen Schelde 
en Maas 2016-2021 incl. bekkenspecifieke delen waarin de overstromingsrisicobe-
heerplannen zijn geïntegreerd (verwerking openbaar onderzoek/adviesronde, opmaak 
definitieve ontwerpen & opmaak vaststellingsdossier) (CIW 2 juli 2015); 

 het opvolgen en rapporteren van de uitvoering van het maatregelenprogramma van de 
1

ste
 generatie stroomgebiedbeheerplannen (CIW 4 maart 2015); 

 het ontwikkelen van een concept voor het wateruitvoeringsprogramma (WUP) (CIW 2 juli 
2015) en de opmaak van het eerste wateruitvoeringsprogramma (CIW 10 december 
2015) en het voorbereiden van een opvolgingsinstrument; 

 de opmaak van de het 4
de

 rapport over de aanpak van de wateroverlastproblematiek 
(CIW 2 juli 2015) 

 de opmaak van een actieplan op korte en middellange termijn teneinde een transitie naar 
een meerlaagse waterveiligheid te kunnen realiseren (CIW 4 maart 2015); 

m.b.t. de regelgeving 

 het voorleggen van een eerste lichting startbeslissingen voor de signaalgebieden reeks 3 
(CIW 10 december 2015); 

 de opmaak van de geactualiseerde Code van Goede Praktijk Bagger- en 
Ruimingsspecie en het aanpassen van het luik waterlopen van de Code van Goede 
Natuurpraktijk (CIW 4 maart 2015); 

 het verder verfijnen en verduidelijken van de Code van Goede Praktijk voor het ontwerp, 
de aanleg en het onderhoud van rioleringen (CIW 10 december 2015); 

 het opvolgen van de thematische prioriteiten handhaving en uitdiepen 3 thematische 
prioriteiten (tegen december 2015); 

m.b.t. communiceren en sensibiliseren 

 het opmaken van een communicatieplan op hoofdlijnen voor de bekendmaking van de 
definitieve stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas 2016-2021 (CIW 2 juli 2015); 

 het organiseren van een symposium over meerlaagse waterveiligheid (incl. ontwikkelen 
filmpje,website, oefensessie) (16 november 2015); 

 het opstellen van een informatiefolder over de 5-m erfdienstbaarheidszone langs 
onbevaarbare waterlopen (CIW 10 december 2015); 
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 het organiseren van twee infodagen “Wegwijs in nieuwe richtlijnen voor onderhoud en 
beheer van waterlopen” over de aangepaste codes goede natuurpraktijk en goede 
praktijk bagger- en ruimingsspecie (op 17/11 en 24/11); 

 het herhalen van de communicatie naar de gemeenten, de waterbeheerders en de lokale 
hulpdiensten over de gecoördineerde aanpak van vissterfte (in juni 2015); 

m.b.t. overleg 

 het opstarten en voeren van het overleg met de verzekeringssector (CIW 4 maart en 10 
december 2015); 

m.b.t. kennis- en databeheer 

 het organiseren van het 12
de

 Waterforum “Waterbalansen als brug tussen kennis en beleid” 
(2 oktober 2015); 

 het uitwerken van een draaiboek overstromingen in functie van een vlotte en goed 
onderbouwde kartering (7 mei 2015). 
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2 CIW werkplan 2016 (miv MJP 2020) 

Het CIW werkplan 2016 en de MJP 2020 is het resultaat van de evaluatie van het CIW werkplan 
voor 2015, het toevoegen van nieuwe outputs, een concretisering van het relevante deel van de 
MJP 2019 en waar nodig een actualisering van de MJP 2019. 

Onderstaand overzicht bevat de belangrijke voorziene outputs voor de werking van de CIW in 
2016. 

m.b.t. visie ontwikkeling 

 opmaak van een draaiboek (incl. bepalen van sleutelactoren en proces- en 
outputdoelstellingen) voor het maatschappelijk debat over een langetermijnvisie op 
kostenterugwinning en op financiering in het kader van het waterbeleid (tegen oktober en 
december 2016); 

m.b.t. planning en beleid 

 het opmaken van een stappenplan voor de tussentijdse evaluatie van de 
stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 (tegen juni 2016) 

 het opmaken van een tijdspad voor de voorbereiding van de 
stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 (tegen juni 2016); 

 het rapporteren van de definitieve stroomgebiedbeheerplannen aan de EC (deel KRLW 
en deel ORL) (tegen maart 2016); 

 het ontwikkelen van een opvolgingsinstrument voortgangsrapportering voor het 
maatregelenprogramma van de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 (tegen juni 2016); 

 het opstellen van een concept verdringingsreeks grondwatergebruik (tegen juni 2016); 

 de opmaak van het wateruitvoeringsprogramma (WUP) 2016 (tegen december 2016); 

m.b.t. de regelgeving 

 het uitwerken van een wetgevend initiatief ter versterking van het bewarend beleid in 
signaalgebieden (tegen maart 2016); 

 het afronden van het dossier signaalgebieden reeks 3 (tegen juni 2016); 

 het evalueren van de informatieplicht (tegen oktober 2016) en het analyseren van de 
opportuniteiten om de overstap te maken van een kansbenadering naar een 
risicobenadering bij de informatieplicht (tegen december 2016); 

 het opmaken van een voorontwerp voor de herziening van het grondwaterdecreet (tegen 
december 2016); 

 het meewerken aan de aanpassingen aan de module oppervlaktewater van de voortoets 
passende beoordeling (tegen juni 2016); 

 de opmaak van een geïntegreerde leidraad bij de code van goede praktijk bagger- en 
ruimingsspecie en de code van Goede Natuurpraktijk (tegen maart 2016); 
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 de verdere verfijning/verduidelijking van de code van goede praktijk voor het ontwerp, 
de aanleg en het onderhoud van rioleringen (tegen juni 2016 en tegen december 2016); 

 het opvolgen van de thematische prioriteiten handhaving en het uitdiepen van 4 
thematische prioriteiten; 

m.b.t. communiceren 

 het bekendmaken van de stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas 2016-2021 
(zsm na de vaststelling door de Vlaamse Regering); 

 de opmaak van een communicatieplan meerlaagse waterveiligheid (tegen oktober 
2016); 

 het evalueren van het protocol gecoördineerde aanpak vissterfte (tegen juni 2016); 

m.b.t. overleg 

 het verder zetten van het overleg met de verzekeringssector; 

 het organiseren van het overleg met het middenveld over de uitwerking van een 
financieringsplan voor de uitvoering van de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 en over 
de verdere uitwerking van de milieukwantiteitsdoelstellingen voor oppervlaktewater; 

m.b.t. adviseren 

 het opstellen van richtlijnen voor de beoordeling van projecten in functie van de 
doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water (tegen december 2016); 

 het analyseren van de mogelijkheden voor het vermijden van dubbele adviesverlening 
(tegen maart 2016); 

 het opvolgen en adviseren van soortbeschermingsprogramma’s (bever, beekprik, 
rivierdonderpad, kleine modderkruiper (tegen juni en december 2016); 

m.b.t. kennis- en databeheer 

 het organiseren van het 13de waterforum (in oktober 2016);  

 het uitwerken van een methodiek voor de bepaling van het ecologisch afvoerregime van 
waterlopen (tegen maart 2016); 

 de opmaak van een beoordelingskader mbt de impact van overstromingen op de 
aanwezige vegetaties (tegen december 2016). 
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2.1 Visie ontwikkeling (P) 

2.1.1 Waterbeleidsnota (A) 

De waterbeleidsnota is een beleidsdocument van de Vlaamse Regering en geeft een overzicht van de te behandelen 
waterbeheerkwesties en prioriteiten, een algemene beleidsvisie en een aantal specifieke krachtlijnen om deze visie te 
realiseren. Het gaat de planvorming vooraf en bevat dus geen concrete acties of maatregelen. 

De eerste waterbeleidsnota (VR 8 april 2005)  werd eind 2013 een eerste maal herzien (VR 20 december 2013) en daarna 
om de zes jaar.   

Werkplan 2016 

- VOORBEREIDING OPMAAK DERDE WATERBELEIDSNOTA(DA 1) 

De derde waterbeleidsnota (met inbegrip van de waterbeheerkwesties) wordt uiterlijk eind 2019 
vastgesteld. 

Volgens het tijdspad voor de opmaak van de 3
de

 generatie stroomgebiedbeheerplannen zullen 
de waterbeheerkwesties en het tijdschema en werkprogramma voor de opmaak de derde 
generatie stroomgebiedbeheerplannen ter inzage liggen in de periode december 2018 tot juni 
2019. Bijgevolg zal de 3

de
 waterbeleidsnota in 2018 inhoudelijk uitgewerkt worden. De 

inhoudelijke uitwerking van de 3
de

 waterbeleidsnota bouwt verder op de (evaluatie van de) 
uitvoering van de tweede waterbeleidsnota. 

Om de krijtlijnen voor de uitwerking van de 3
de

 waterbeleidsnota vast te leggen wordt een plan 
van aanpak opgesteld.  

Betrokken werkgroep(en): PPG i.s.m. andere werkgroepen 

Link met de 2de waterbeleidsnota:  

OUTPUT 2016/ 1 

Titel:  Aanzet plan van aanpak opmaak 3
de

 waterbeleidsnota 

Timing: CIW 14 december 2016 

Meerjarenplanning 2020 

- Voorbereiding 3
de

 waterbeleidsnota tegen eind 2019. 

Recurrente taken/opvolgingstaken 

// 

  



 

15 / 89 

2.1.2 Visie op financiering waterbeheer (A) 

De financiering van het waterbeheer is een complex gegeven. Een onderbouwde visie op de langetermijnfinanciering van het 
waterbeheer en de waterdiensten en op de kostentoerekening is bijgevolg onmisbaar. Kostenefficiëntie en kosteneffectiviteit 
staan hierbij centraal. Het uitwerken van een financieringsplan op lange termijn, het inschakelen van kosteneffectiviteits-
analyses en disproportionaliteitsanalyses als ondersteuning bij beslissingen, het realiseren van een redelijke bijdrage aan de 
kostenterugwinning van waterdiensten, het uitzetten van een investeringstraject voor de publieke inzameling en zuivering van 
afvalwater en het introduceren van ecosysteemdiensten en blauwgroene diensten maken deel uit van de visie op de 
financiering. 

Werkplan 2016 

- UITWERKEN VAN EEN FINANCIERINGSPLAN VOOR DE UITVOERING VAN DE STROOMGEBIEDBEHEER-
PLANNEN 2016-2021 (DA 2) 

Eind 2018 moet een tussentijds verslag over de voortgang van het maatregelenprogramma 
opgesteld worden. Voorafgaand aan deze evaluatie zal een maatschappelijk debat 
georganiseerd worden over een langetermijnvisie op kostenterugwinning en op financiering in 
het kader van het waterbeleid. 

Voorbereiding in 2016-2017 (indicatieve timing): 

- Vormen van en starten met een projectwerkgroep als back office om het proces in 
detail vorm te geven en intensief te begeleiden (CIW, strategische adviesraden, 
procesbegeleider) met als eerste opdracht het in detail uitwerken van een draaiboek 
voor het verdere proces. 

- Definitie en selectie van relevante sleutelactoren met het oog op maximale 
kennisinput, creativiteit en draagvlak voor het eindresultaat. 

- Definiëren van duidelijke proces- en outputdoelstellingen, zodat actoren een 
duidelijk zicht krijgen op het kader waarbinnen ze zullen werken. Nastreven van 
synergie, zoeken naar win-wins tussen verschillende belangen en een voldoende 
marge voor inhoudelijke discussie staan daarbij centraal.  

- Opmaken van een voorbereidend dossier dat aangeeft wat de vertreksituatie is 
(huidige beleidscontext), waarin de uitdaging bestaat, en welke ideeën en opties reeds 
ergens geopperd werden. Dit dossier moet alle mogelijke opties open houden en 
gezien worden als een dynamisch, ‘levend’ product (work in progress). 

Betrokken werkgroep(en): WG Kaderrichtlijn Water i.s.m. andere werkgroepen 

Link met de 2de waterbeleidsnota: 5.2.1 Een financieringsplan op lange termijn uitwerken 

Link met de stroomgebiedbeheerplannen Schelde & Maas (2016-2021): 9_A_009 (Voorbereiden en voeren van een 
maatschappelijk debat met het oog op het uitwerken van een lange termijn visie inzake financiering van het 
integraal waterbeleid rekening houdende met het kostenterug-winningsbeginsel), 9_A_010 (Tussentijdse 
evaluatie van de stroomgebiedbeheerplannen), 9_A_005 (Uitbreiden en toepassen van kennis over kosten, 
effecten en baten van acties via de maatregelenkostenmodule water), 9_A_007 (Ontwikkeling tools en 
modellen voor de onderbouwing van de afwijkingen ten behoeve van de SGBP 2022-2027) 

OUTPUT 2016/ 2 

Titel:  Vormen projectwerkgroep 

Timing: maart 2016 

OUTPUT 2016/ 3 

Titel:  Draaiboek proces 

Timing: CIW 12 oktober 2016 
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OUTPUT 2016/ 4 

Titel:  Definiëren sleutelactoren en proces- en outputdoelstellingen ter voorbereiding 
opstart maatschapppelijk debat 

Timing: december 2016 

- VERDER ONTWIKKELEN VAN EEN VISIE OP DE DUURZAME FINANCIERING VAN HET ONDERZOEK EN DE 

SANERING VAN WATERBODEMS (DA 3) 

Naar aanleiding van een wijziging in het bodemdecreet, die toelaat om de kosten voor 
waterbodemsanering te verhalen op de vervuiler, wordt bekeken in welke mate dit principe in 
de praktijk kan worden omgezet. Onder meer de studie ‘Hotspots’, die werd uitgevoerd in 
opdracht van OVAM i.s.m. VMM om na te gaan waar de voornaamste verontreinigingsbronnen 
van waterbodems zich situeren in Vlaanderen, zal hierbij één van de aanknopingspunten 
vormen.  

Naast puntbronnen moet ook aandacht gaan naar diffuse bronnen. 

Herontwikkeling naast of ter hoogte van het water kan een hefboom zijn om de sanering van 
een waterbodem mogelijk te maken. Hierbij kunnen de veroorzaker(s) van de verontreiniging 
(diffuse en puntbronnen) mee aangesproken worden, maar tevens zij die voordeel hebben bij 
de sanering (steden, ontwikkelaars,…). 

Ook de groeiende aandacht voor blauwgroene netwerken i.k.v. de aanpak van het hitte-eiland 
effect (gerelateerd aan klimaatopwarming) kan een hefboom vormen om daadwerkelijk tot actie 
over te gaan. Op dag van vandaag voert OVAM i.s.m. VMM al waterbodemonderzoeken uit 
voor de stad Gent ter ondersteuning van blauwgroene netwerken. 

Op basis van kennisuitwisseling met andere landen (o.m. via Sednet) en op basis van enkele 
pilootprojecten wordt getracht ervaring op te doen inzake de koppeling van 
waterbodemverontreiniging met de verontreinigingsbronnen en inzake het overleg met alle 
betrokken actoren. Communicatie zal daarbij een belangrijke rol spelen. 

Betrokken werkgroep(en): WG Bagger- en Ruimingsspecie 

Link met de 2de waterbeleidsnota: 4.2.1.6 De sediment- en waterbodemtoestand efficiënt aanpakken, 5.2.1 Een 
financieringsplan op lange termijn uitwerken, 5.2.5 Ecosysteemdiensten en blauwgroene diensten 
introduceren 

Link met de stroomgebiedbeheerplannen Schelde & Maas (2016-2021): 8B_F_088 (Nagaan wat de 
toepassingsmogelijkheden zijn van de nieuwe regeling rond saneringsplicht bij waterbodemverontreiniging 
(gewijzigd bodemdecreet)), 8B_F_089 (Nagaan wat de mogelijkheden zijn rond  duurzaam saneren bij 
verontreinigde waterbodems), 8B_F_090 (In kaart brengen van hotspots van waterbodemverontreiniging ten 
gevolge van risico-activiteiten en linken van de waterbodemverontreiniging met hun bron) 

OUTPUT 2016/ 5 

Titel:    Stand van zaken duurzame financieringsoplossing waterbodems 

Timing: CIW 14 december 2016 

Meerjarenplanning 2020 

- Het uitwerken van een visie op de langetermijnfinanciering van het waterbeheer (WG Kaderrichtlijn Water): 

 2017: opstarten maatschappelijk debat met sleutelactoren; 

 2018: afronden debat met sleutelactoren, formuleren beleidsvoorstellen inzake financiering ten behoeve van 
de tussentijdse analyse. 

- Opvolging van de uitwerking van het financieel aspect van de meerlaagse waterveiligheid (procesactiviteit 1.2), waarbij 
de belangrijke partijen in het overstromingsrisicobeheer (waterbeheerder, ruimtelijke ordening op niveau Gewest, 
provincie en gemeente, en verzekeringssector) worden geresponsabiliseerd (WG Waterkwantiteit i.s.m. WG 
Watertoets). 
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2.2 Planning en beleid (P) 

2.2.1 Stroomgebiedbeheerplannen opmaken (A) 

Met de stroomgebiedbeheerplannen geeft Vlaanderen uitvoering aan de Kaderrichtlijn Water en aan het decreet Integraal 
Waterbeleid. De stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 bevatten ook de overstromingsrisicobeheerplannen die uitvoering 
geven aan de Overstromingsrichtlijn (2007). De stroomgebiedbeheerplannen bepalen wat Vlaanderen zal doen om de 
toestand van de waterlopen en het grondwater te verbeteren en om ons beter te beschermen tegen overstromingen. In 
oktober 2010 stelde de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas, en het bijhorende 
maatregelenprogramma voor Vlaanderen vast. Conform de KRLW wordt de eerste generatie stroomgebiedbeheerplannen 
tegen 22 december 2015 herzien. 

De stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas 2016-2021 (incl. maatregelenprogramma) bestaan uit twee afzonderlijke 
stroomgebiedbeheerplannen met 11 bekkenspecifieke en 6 grondwatersysteemspecifieke delen. In de stroomgebied-
beheerplannen zijn de overstromingsrisicobeheerplannen geïntegreerd en ze bevatten ook de herziene zoneringsplannen en 
de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen. 

Werkplan 2016 

- VOORBEREIDEN VAN DE TUSSENTIJDSE EVALUATIE VAN DE STROOMGEBIEDBEHEERPLANNEN 2016-
2021 (DA 4) 

In de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 is een tussentijdse evaluatie van de plannen 
tegen eind 2018 ingeschreven. In de mate van het mogelijke zal hierbij al rekening gehouden 
worden met de evaluatie en de eventuele herziening van de KRLW (voorzien uiterlijk in 2019). 
Tegelijk kan op dat moment de tussentijdse stand van zaken van de uitvoering van de 
maatregelen beoordeeld worden, waarbij ook aandacht besteed zal worden aan de evolutie van 
de toestand van de waterlichamen, de evolutie van de budgettaire situatie en het resultaat van 
de diverse onderzoeksporen gericht op kosteneffectiviteit. 

Betrokken werkgroep(en): WG Kaderrichtlijn Water i.s.m. CIW secretariaat en VMM en WG 
Bekkenwerking, WG Bagger- en Ruimingsspecie, WG Ecologisch Waterbeheer, WG 
Waterkwantiteit, WG Waterzuivering en de bekkensecretariaten & -overlegstructuren. 

Link met de 2de waterbeleidsnota: (K1) De kwaliteit van het watersysteem verder beschermen en verbeteren, (K2) De 
watervoorraden duurzaam beheren en een duurzame watervoorziening garanderen, (K3) Het watertekort en 
de wateroverlast in samenhang aanpakken, (K4) De visie op de financiering voor het waterbeheer verder 
ontwikkelen, (K5) Het multifunctioneel gebruik van water verder stimuleren 

Link met de stroomgebiedbeheerplannen Schelde & Maas (2016-2021): 9_A_010 (Tussentijdse evaluatie van de 
stroomgebiedbeheerplannen) 

OUTPUT 2016/ 6 

Titel:     Stappenplan tussentijdse evaluatie SGBP 2016-2021 

Timing:  CIW 22 juni 2016 

- VOORBEREIDEN VAN DE STROOMGEBIEDBEHEERPLANNEN SCHELDE EN MAAS 2022-2027: OPMAAK 

VAN EEN TIJDSPAD (DA 5) 

Voorbereiding van een plan van aanpak met bijhorend stappenplan voor de voorbereiding van 
de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027. Hierbij zal de nodige aandacht besteed worden 
aan de tussenliggende mijlpalen en de intra-Belgische samenwerking. Een evaluatie van het 
voorbereidingstraject voor de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 zal hierbij eveneens in 
beschouwing genomen worden teneinde waar nodig en mogelijk het proces bij te sturen..  

Betrokken werkgroep(en): WG Kaderrichtlijn Water i.s.m. CIW secretariaat en VMM en WG 
Bekkenwerking, WG Bagger- en Ruimingsspecie, WG Ecologisch Waterbeheer, WG 
Waterkwantiteit, WG Waterzuivering en de bekkensecretariaten & -overlegstructuren.  

Link met de 2de waterbeleidsnota:  (K1) De kwaliteit van het watersysteem verder beschermen en verbeteren, 
(K2) De watervoorraden duurzaam beheren en een duurzame watervoorziening garanderen, (K3) Het 
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watertekort en de wateroverlast in samenhang aanpakken, (K4) De visie op de financiering voor het 
waterbeheer verder ontwikkelen, (K5) Het multifunctioneel gebruik van water verder stimuleren 

OUTPUT 2016/ 7 

Titel:    Stappenplan opmaak SGBP 2022-2027 m.i.v. evaluatie opmaakproces SGBP 2016-
2021 

Timing:  CIW 22 juni 2016 

- VERFIJNING METHODIEK TOESTANDSBEOORDELING WATERLICHAMEN DOOR VERDERE ANALYSE VAN 

DE MEETONZEKERHEID (DA 6) 

In het Weser-arrest wordt gesteld dat er sprake is van achteruitgang van de toestand van een 
oppervlaktewaterlichaam zodra de toestand van ten minste één van de kwaliteitselementen een 
klasse achteruitgaat, zelfs als die achteruitgang niet tot gevolg heeft dat het waterlichaam in het 
algemeen wordt ingedeeld in een lagere klasse. Ten gevolge van dit arrest moet worden 
onderzocht op welke manier in de toestandsbeoordeling rekening gehouden kan worden met 
de meetonzekerheid en wat de implicaties hiervan zijn voor de toestandsbeoordeling. 

Betrokken werkgroep(en): SubWG D&M OW van de WG Kaderrichtlijn Water 

Link met de 2de waterbeleidsnota:  (K1) De kwaliteit van het watersysteem verder beschermen en verbeteren 

OUTPUT 2016/ 8 

Titel:   Verfijnde methodiek toestandsbeoordeling 

Timing: CIW 14 december 2016 

- OPSTELLEN VAN EEN VERDRINGINGSREEKS WATERGEBRUIK (DA 7) 

In het kader van waterschaarste en droogte wordt werk gemaakt van het opstellen van een 
verdringingsreeks (= rangorde watergebruik) zowel voor oppervlaktewater als grondwater. Op 
die manier worden prioriteiten van watergebruik duidelijk gemaakt. Met verdringingsreeksen 
wordt de opstap naar de onderbouwing van de droogterisicobeheerplannen voorzien. 

De aanpak van de opmaak van verdringingsreeksen wordt gefaseerd aangepakt, In 2016 wordt 
gestart met de verdringingsreeks grondwatergebruik. 

Betrokken werkgroep(en): SubWG GW van de WG Kaderrichtlijn Water ism WG 
Waterkwantiteit 

Link met de 2de waterbeleidsnota:  3.2.1.2 Duurzaam en efficiënt waterverbruik (waterschaarste vermijden) 

Link met de stroomgebiedbeheerplannen Schelde & Maas (2016-2021): (voor het luik grondwater) actie 3_B_005 
(Sensibiliseren voor het toepassen van alternatieve waterbronnen in de land- en tuinbouwsector) en 
5A_B_001 (Uitvoeren van het grondwaterlichaamspecifiek vergunningenbeleid conform de 
herstelprogramma's) 

OUTPUT 2016/ 9 

Titel:   Algemeen concept verdringingsreeks grondwatergebruik – gedetailleerde invulling 
voor actiegebieden grondwater 

Timing: CIW 22 juni 2016 
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Meerjarenplanning 2020 

- In uitvoering van de nieuwe dochterrichtlijn Prioritaire stoffen tegen 2018 het maatregelenprogramma en 
monitoringprogramma van de stroomgebiedbeheerplannen aanvullen wat betreft de nieuwe prioritaire stoffen. (WG 
Kaderrichtlijn water) 

- Er wordt werk gemaakt van volwaardige onderbouwde droogterisicobeheerplannen die deel kunnen uitmaken van de 
stroomgebiedbeheerplannen 2021-2027. (WG Waterkwantiteit ism WG Kaderrichtlijn Water en Permanente 
Projectgroep) 

- In het kader van waterschaarste en droogte wordt werk gemaakt van het opstellen van een verdringingsreeks (= 
rangorde watergebruik), zowel voor oppervlaktewater als grondwater, het opstellen van waterbalansen voor Schelde en 
Maas, de uitbreiding van de freatische grondwaterstandsindicator tot een grondwaterstandsvoorspeller en het 
bevorderen van zowel waterbesparing als hergebruik van water. (WG Waterkwantiteit, subwg Grondwater van de WG 
Kaderrichtlijn Water en WG Watertoets ) 

- Tussentijdse toestandsbeoordeling en trendanalyse GW wordt uitgevoerd tegen 2018 (SubWG D&M GW van de WG 
Kaderrichtlijn Water) 

- Opstellen van een streefbeeld toestand grondwaterlichamen 2027 (SubWG D&M GW van de WG Kaderrichtlijn Water) 

- Voorbereiding tussentijdse evaluatie SGBP 2016-2021 (tegen eind 2018). (WG Kaderrichtlijn Water ism WG 
Waterkwantiteit, WG Bekkenwerking en alle werkgroepen) 

- De voorbereiding van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027. (WG Kaderrichtlijn Water ism WG Waterkwantiteit, 
WG Bekkenwerking en alle werkgroepen) 

Recurrente taken/opvolgingstaken 

- Het Europese waterbeleid wordt verder opgevolgd. Hieronder vallen onder andere de ontwikkelingen inzake CIS, 
Blueprint en de evaluatie van de SGBPn. In 2017-2018 wordt de bovendien de KRLW herzien (WG Kaderrichtlijn 
Water). 

- Het opvolgen, en indien nodig, het bijsturen van het opmaakproces van de ontwerpen voor 
stroomgebiedbeheerplannen en de opvolging ervan (Permanente Projectgroep). 

- Het actualiseren van de overstromingsgevaarkaarten: deze geactualiseerde kaarten zullen dan ook gebruikt worden 
voor een actualisatie van de kaart van de overstromingsgevoelige gebieden door de WG Watertoets(zie 2.6.1 
Adviseren watertoets (A)) (WG Waterkwantiteit ) 

- Opvolging KRW-monitoringprogramma’s in Vlaanderen door VMM en INBO (SubWG D&M OW van de WG 
Kaderrichtlijn Water) 

- Opvolging studies verfijning van beoordelingsmethoden ecologische toestand (o.a. TWOL) (SubWG D&M OW van de 
WG Kaderrichtlijn Water) 
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2.2.2 Stroomgebiedbeheerplannen uitvoeren en rapporteren (A) 

Het (opvolgen van het) uitvoering geven aan de stroomgebiedbeheerplannen is van fundamenteel belang voor het 
waterbeheer in Vlaanderen.  

Als bevoegde autoriteit verzekert de CIW de rapporteringsverplichtingen mbt de kaderrichtlijn Water en de 
Overstromingsrichtlijn.  

Jaarlijks wordt over de stand van zaken van de uitvoering het maatregelenprogramma van de stroomgebiedbeheerplannen 
gerapporteerd via het wateruitvoeringsprogramma. 

Werkplan 2016 

- EC RAPPORTERING STROOMGEBIEDBEHEERPLANNEN SCHELDE EN MAAS 2016-2021 (DEEL 

UITVOERING KRLW) (DA 8) 

De stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 moeten tegen maart 2016 gerapporteerd worden 
aan de EC.  

Tijdens de eerste maanden van het jaar zal de te rapporteren informatie besproken worden in 
de werkgroep KRLW. Bijzondere aandacht zal besteed worden aan de rapportering van de 
kaarten waarvoor (in tegenstelling tot de rapportering in 2010) kaarten per lidstaat (ipv per 
district) gerapporteerd dienen te worden. Ook is er aandacht voor de afstemming met de 
rapportering i.f.v. de Overstromingsrichtlijn (output DA 8). Een overzicht van de te rapporteren 
informatie wordt voorgelegd aan de CIW in maart. 

Betrokken werkgroep(en): WG Kaderrichtlijn Water i.s.m. WG Bekkenwerking, WG Bagger- en 
Ruimingsspecie, WG Ecologisch Waterbeheer, WG Waterkwantiteit, WG Waterzuivering 

Link met de 2de waterbeleidsnota: (K1) De kwaliteit van het watersysteem verder beschermen en verbeteren, (K2) De 
watervoorraden duurzaam beheren en een duurzame watervoorziening garanderen, (K3) Het watertekort en 
de wateroverlast in samenhang aanpakken, (K4) De visie op de financiering voor het waterbeheer verder 
ontwikkelen, (K5) Het multifunctioneel gebruik van water verder stimuleren 

OUTPUT 2016/ 10 

Titel:   Ifv rapportering EU 22/03/2016 Overzicht EC rapportage definitieve 
stroomgebiedbeheerplannen (deel Kaderrichtlijn Water) 

Timing: CIW 16 maart 2016 

- EC RAPPORTERING STROOMGEBIEDBEHEERPLANNEN SCHELDE EN MAAS 2016-2021 (DEEL 

UITVOERING ORL) 
 
(DA 9) 

Tegen eind 2015 dienen alle lidstaten per stroomgebied een stroomgebiedbeheerplan en een 
overstromingsrisicobeheerplan te hebben opgemaakt en goedgekeurd. In Vlaanderen werd er 
voor geopteerd om de overstromingsrisicobeheerplannen te integreren in de stroomgebied-
beheerplannen. Deze overstromingsrisicobeheerplannen dienen uiterlijk 22 maart 2016 aan de 
Europese Commissie te worden overgemaakt. 

Tijdens de eerste maanden van het jaar zal de te rapporteren informatie besproken worden in 
de werkgroep Waterkwantiteit. Er zal aandacht zijn voor de afstemming met de rapportering 
i.f.v. de KRLW (output DA 8). De te rapporteren informatie wordt voorgelegd aan de CIW in 
maart. 

Betrokken werkgroep(en): WG Waterkwantiteit 

Link met de 2de waterbeleidsnota: (K3) 4.2.1.3 Ruimte voor water verzekeren, (K3) 4.2.1.4 Schade door wateroverlast 
minimaliseren, (K4) 5.2.1 Een financieringsplan op lange termijn uitwerken 
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OUTPUT 2016/ 11 

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

Timing: CIW 16 maart 2016 

- OPMAAK VAN HET WATERUITVOERINGSPROGRAMMA (WUP)
 
(DA 10) 

Het DIWB (art. 66bis) voorziet dat de CIW jaarlijks een wateruitvoeringsprogramma met 
bekkenspecifieke delen voorbereidt, meer bepaald instaat voor het bundelen, coördineren en 
afstemmen van de bekkenspecifieke delen van het wateruitvoeringsprogramma en het 
vaststellen

4
 van het wateruitvoeringsprogramma. De algemene bekkenvergaderingen staan in 

voor de ontwerpen van de bekkenspecifieke delen van het wateruitvoeringsprogramma. Het 
eerste wateruitvoeringsprogramma wordt opgemaakt samen met de herziene 
stroomgebiedbeheerplannen (DIWB art. 74), m.a.w. uiterlijk 22/12/2015. De 
bekkenvoortgangsrapporten (zie verder) worden het laatst opgesteld in het jaar van de 
bekendmaking van de herziene stroomgebiedbeheerplannen. 

Het wateruitvoeringsprogramma bevat een geïntegreerd voortgangsverslag van de stand van 
de uitvoering van het maatregelenprogramma, met een weergave van de stand van zaken van 
de uitvoering van de acties en een uitvoeringsplan voor het komende jaar. Indien nodig 
kunnen via het wateruitvoeringsprogramma acties bijgestuurd worden, acties stopgezet worden 
of nieuwe acties toegevoegd worden.  

De CIW keurde op 2 juli 2015 het concept (miv blauwdruk) voor de opmaak van het WUP goed. 
In een eerste fase zal de blauwdruk verder geconcretiseerd worden ifv van de ontwikkeling van 
het opvolgingsinstrument en de rapporteringsmodaliteiten van de EC. Het 2

de
 WUP 2016 wordt 

vervolgens uitgewerkt volgens de geconcretiseerde blauwdruk. Daarbij wordt ook de opvolging 
en actualisatie van het actieplan Meerlaagse Waterveiligheid zoals goedgekeurd op de CIW 
van 4 maart 2015, meegenomen. 

Betrokken werkgroep(en): Permanente Projectgroep i.s.m. WG Kaderrichtlijn Water, WG 
Bekkenwerking, WG Waterkwantiteit 

Link met de 2de waterbeleidsnota: (K1) De kwaliteit van het watersysteem verder beschermen en verbeteren, (K2) De 
watervoorraden duurzaam beheren en een duurzame watervoorziening garanderen, (K3) Het watertekort en 
de wateroverlast in samenhang aanpakken, (K4) De visie op de financiering voor het waterbeheer verder 
ontwikkelen, (K5) Het multifunctioneel gebruik van water verder stimuleren 

OUTPUT 2016/ 12 

Titel:    Geconcretiseerde blauwdruk voor het WUP 

Timing: CIW 22 juni 2016 

OUTPUT 2016/ 13 

Titel:    Wateruitvoeringsprogramma 2016 

Timing: CIW 14 december 2016 

- ONTWIKKELEN OPVOLGINGSINSTRUMENT VOORTGANGSRAPPORTERING MAATREGELENPROGRAMMA 

STROOMGEBIEDBEHEERPLANNEN SCHELDE EN MAAS 2016-2021 (DA 11) 

Ter ondersteuning van de rapportering wordt een opvolgingsinstrument uitgewerkt. Bedoeling is 
om de tool “Actieprogrammawater”, ontwikkeld door de VMM in 2012-2013 ikv de opmaak van 
het maatregelenprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas 2016-2021, 
als vertrekbasis te gebruiken en uit te breiden ifv de opvolging van de acties en maatregelen. . 

                                                      
4
 behalve wat het vaststellen betreft van de bijkomende acties vermeld in bijlage IV punt 6 van het decreet en de tussentijdse afbakeningen van 

overstromingsgebieden en oeverzones vermeld in bijlage IV punt 8 van het decreet 
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Hierbij wordt onderzocht hoe de gegevens uit opvolgingsdatabanken van initiatiefnemers van 
acties kunnen uitgewisseld worden, zodat de efficiëntiewinst voor de initiatiefnemers van de 
acties zo groot mogelijk. 

De ontwikkeling, implementatie en testperiode van het ontwikkelingsinstrument zijn gepland in 
de eerste helft van 2016, dit ifv van de opmaak van het 2

de
 WUP 2016 tegen december 2016. 

Betrokken werkgroep(en): Permanente Projectgroep i.s.m. WG Kaderrichtlijn Water, WG 
Bekkenwerking, WG Waterkwantiteit 

Link met de 2de waterbeleidsnota:  (K1) De kwaliteit van het watersysteem verder beschermen en verbeteren, 
(K2) De watervoorraden duurzaam beheren en een duurzame watervoorziening garanderen, (K3) Het 
watertekort en de wateroverlast in samenhang aanpakken, (K4) De visie op de financiering voor het 
waterbeheer verder ontwikkelen, (K5) Het multifunctioneel gebruik van water verder stimuleren 

OUTPUT 2016/ 14 

Titel:    Opvolgingsinstrument actie- maatregelenprogramma stroomgebiedbeheerplannen 

Timing: CIW 22 juni 2016 

Meerjarenplanning 2020 

- De kaderrichtlijn Water en Overstromingsrichtlijn voorzien een aantal termijnen voor de rapportering aan EU: 

o Tussentijdse rapportering in 2018 over het Maatregelenprogramma bij de stroomgebiedbeheerplannen 
Schelde en Maas 2016-2021 (WG Kaderrichtlijn Water ism WG Waterkwantiteit) 

o Het toetsen en bijstellen tegen uiterlijk 22 december 2018 (en de rapportering daarover tegen 22 maart 2019) 
van de beslissing van de Vlaamse Regering d.d. 22 oktober 2010 om geen voorlopige risicobeoordeling uit te 
voeren (WG Waterkwantiteit) 

o Evaluatie en herziening van de overstromingsrisicokaarten en overstromingsgevaarkaarten tegen 22 maart 
2020 (WG Waterkwantiteit) 

- Verder uitbouwen en optimaliseren opvolgingsinstrument voortgangsrapportering actie- en maatregelenprogramma 
stroomgebiedbeheerplannen (Permanente Projectgroep i.s.m. WG Kaderrichtlijn Water, WG Bekkenwerking, WG 
Waterkwantiteit) 

Recurrente taken/opvolgingstaken 

- Het opvolgen van de uitvoering van de stroomgebiedbeheerplannen. (WG Kaderrichtlijn Water ism WG Waterkwantiteit 
en alle werkgroepen) 

- Opvolging informatievragen specifiek i.f.v. de evaluatie van de rapportering van de 1
ste

 en/of 2
de

 generatie 
stroomgebiedbeheerplannen en ingebrekestellingen vanuit de EU mbt kaderrichtlijn Water (i.h.b. de inbreukprocedure 
waterdiensten) en gerelateerde (dochter)richtlijnen ( (WG Kaderrichtlijn Water). 

- Opvolging informatievragen en ingebrekestellingen vanuit de EU mbt Overstromingsrichtlijn (WG Waterkwantiteit). 
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2.2.3 Andere (beleids)plannen (A) 

Hier worden aspecten mbt andere (dan de stroomgebiedbeheerplannen) plannen opgenomen die relevant zijn voor aan het 
integraal waterbeleid gerelateerde aspecten, alsook aspecten mbt plannen waarvoor input gevraagd wordt vanuit de CIW 
(bvb regeerakkoord, beleidsplannen…) enz. 

De CIW bewaakt ook de uniformiteit in relatie tot rapporteringen andere dan rapporteringen over de stroomgebied-
beheerplannen. 

Werkplan 2016 

- OPMAKEN LEIDRAAD VOOR EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VOOR DE UITVOERING VAN GEBIEDSGERICHTE 

PROJECTEN IN LIJN MET DE PRINCIPES VAN DE MEERLAAGSE WATERVEILIGHEID (MLWV) (DA 12) 

Met het oog op een succesvolle transitie naar de MLWV en het duurzaam verminderen van het 
overstromingsrisico tegen 2050, wordt tegen 2017 een eerste versie van een leidraad voor de 
lokale actoren opgemaakt waarin voor de betrokken actoren een aantal 
principes/engagementen vastgelegd worden bij de start van de uitwerking van een 
gezamenlijke, procesmatige aanpak voor gebiedsgerichte projecten. Aan de hand van de 
ervaringen bij een aantal (bestaande) pilootprojecten kan de leidraad vormgegeven worden. 
Hiertoe wordt eind 2016 een overzicht gegeven van de stand van zaken van de opgestarte 
pilootprojecten en de reeds opgedane ervaringen. 

Betrokken werkgroep(en): WG Waterkwantiteit i.s.m. WG Watertoets 

Link met de 2de waterbeleidsnota: 4.2.1.3 Ruimte voor water verzekeren, 4.2.1.4 Schade door wateroverlast 
minimaliseren 

OUTPUT 2016/ 15 

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

Timing: CIW 14 december 2016 

- STAND VAN ZAKEN UITVOERING VAN DE BENELUX-BESCHIKKING VISMIGRATIE (M(2009)1) (DA 13) 

In uitvoering van de Benelux-beschikking Vismigratie werd in 2010 een prioriteringskaart 
opgemaakt van de weg te werken vismigratieknelpunten. Voor 2015 werd de opmaak van een 
evaluatienota voorzien, maar mogelijk moet er pas begin 2016 gerapporteerd worden. 

Tegelijk zal een evaluatie gemaakt worden van de gecoördineerde aanpak van het herstel van 
de vismigratie. 

Betrokken werkgroep(en): WG Ecologisch Waterbeheer 

Link met de 2de waterbeleidsnota: 2.2.1.6 Aquatische en waterafhankelijke ecosystemen beschermen en herstellen 

OUTPUT 2016/ 16 

Titel:   Nota stand van zaken uitvoering Benelux-beschikking vismigratie 

Evaluatie van de gecoördineerde aanpak van vismigratie 

Timing: CIW 16 maart 2016 

- ALLOCATIE VAN DE WATERLOOPGEBONDEN HABITATTYPES IN DE MANAGEMENTPLANNEN EN OPMAAK 

BEHEERRICHTLIJNEN (DA 14) 

In de Managementplannen Natura 2000 worden de oppervlaktegebonden instandhoudings-
doelstellingen gealloceerd op perceelsniveau. Er is afgesproken dat de allocatie van de 
waterloopgebonden habitattypes 1130 (estuaria), 3260 (ondiepe beken en rivieren met goede 
structuur en goed ontwikkelde watervegetaties) en 3270 (dynamische rivieren met voedselrijke 
slikoevers met eenjarige planten) zal gebeuren in overleg met de verschillende 
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waterbeheerders. Dit zal gebeuren in de eerste helft van 2016 in de WG Ecologisch 
Waterbeheer.  

Samen met de allocatie zullen ook richtlijnen opgesteld worden voor een waterloopbeheer in 
functie van de instandhouding van deze habitattypes. 

Betrokken werkgroep(en): WG Ecologisch Waterbeheer 

Link met de 2de waterbeleidsnota: 2.2.1.6 Aquatische en waterafhankelijke ecosystemen beschermen en herstellen 

OUTPUT 2016/ 17 

Titel:   Allocatie van de waterloopgebonden habitattypes in de Managementplannen Natura 
2000 

Timing: CIW 22 juni 2016 

OUTPUT 2016/ 18 

Titel:   Richtlijnen voor een waterloopbeheer in functie van de instandhouding van 
waterloopgebonden habitattypes 

Timing: CIW 22 juni 2016 

- VOORBEREIDING OPMAAK ACTIEPLANNEN VOOR WATERGEBONDEN INVASIEVE EXOTEN (DA 15) 

In uitvoering van de Europese Verordening invasieve exoten, die van kracht is vanaf 1 februari 
2015, dient elke lidstaat één actieplan of een reeks actieplannen ter bestrijding op te maken 
voor de invasieve exoten die voorkomen op de lijst van de Verordening. De actieplannen 
moeten binnen de drie jaar na de vaststelling van de lijst opgesteld worden op Belgisch niveau. 
De voorbereiding van de Vlaamse insteek voor de actieplannen voor watergebonden invasieve 
exoten gebeurt door de WG Ecologisch Waterbeheer. 

Voor de opmaak van effectieve actieplannen ter bestrijding van watergebonden invasieve 
exoten conform de nieuwe Europese Verordening is de uitwisseling van kennis tussen de 
verschillende waterbeheerders over de verspreiding van deze exoten en van mogelijke 
bestrijdingstechnieken essentieel. Binnen de WG EWB zal op regelmatige basis kennisdeling 
rond dit thema georganiseerd worden. Hierbij zal bijzondere aandacht worden geschonken aan 
de oprukkende buitenlandse grondelsoorten. 

Betrokken werkgroep(en): WG Ecologisch Waterbeheer 

Link met de 2de waterbeleidsnota: 2.2.1.6 Aquatische en waterafhankelijke ecosystemen beschermen en herstellen 

Link met de stroomgebiedbeheerplannen Schelde & Maas (2016-2021): 8A_A_012 (Uitvoeren van 
bestrijdingsprogramma invasieve water- en oeverplanten) 

OUTPUT 2016/ 19 

Titel:   Plan van aanpak voor de bestrijding van invasieve exotische waterplanten, vissen 
en rivierkreeften 

Timing: CIW 14 december 2016 

Meerjarenplanning 2020 

// 
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Recurrente taken/opvolgingstaken 

- Uitvoering van het actieplan MLWV (WG Waterkwantiteit) 

- Actualisatie van de leidraad voor een gezamenlijke aanpak voor de uitvoering  gebiedsgerichte projecten in lijn met de 
principes van de MLWV. (WG Waterkwantiteit) 

- Opvolgen van de uitvoering van de Benelux-beschikking Vismigratie (M(2009)1) (WG Ecologisch Waterbeheer). 

- Opvolgen van de uitvoering van het Palingbeheerplan (WG Ecologisch Waterbeheer). 

- Opvolgen van de aanpak van invasieve exoten in de waterlopen. Via de jaarlijkse bekkenvoortgangsrapporten (vanaf 
2015 via het WUP) wordt de aanpak van de invasieve exoten opgevolgd alsook via een terugkoppeling binnen de WG 
Ecologisch Waterbeheer (WG Ecologisch Waterbeheer). 
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2.3 Regelgeving (P) 

2.3.1 Decreten, uitvoeringsbesluiten IWB en ministeriële besluiten (A) 

Het voorbereiden, opvolgen en aanpassen van wetgeving mbt het integraal waterbeleid. 

Werkplan 2016 

- NADERE REGELS OEVERZONEPROJECTEN (DA 16) 

Na de definitieve goedkeuring van de wijzigingen aan DIWB, werd binnen WG EWB het 
inhoudelijk overleg opgestart rond de procedure voor oeverzoneprojecten. Daarna zal de PPG 
instaan voor de juridische vertaling. 

Na de voorstelling van het nieuwe instrumentarium van het decreet Landinrichting en het 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid werd binnen de WG EWB besloten om het 
instrumentarium uit te testen in enkele pilootprojecten voor oeverzones alvorens eventueel een 
nieuw uitvoeringsbesluit IWB op te maken. De selectie van de pilootprojecten zal begin 2016 
gebeuren binnen de WG EWB. Deze pilootprojecten zullen twee jaar lopen en nadien 
geëvalueerd worden.  

Betrokken werkgroep(en): WG Ecologisch Waterbeheer (inhoudelijk)  

Link met de 2de waterbeleidsnota: 2.2.1.1 Puntbronnen en diffuse bronnen gecombineerd aanpakken, 2.2.1.6 
Aquatische en waterafhankelijke ecosystemen beschermen en herstellen 

Link met de stroomgebiedbeheerplannen Schelde & Maas (2016-2021): 7B_D_028 (Het instrument vergroening uit het 
nieuw GLB inzetten bij het integraal waterbeleid), 8A_D_029 (Uitwerken van het instrument 
oeverzoneprojecten) 

OUTPUT 2016/ 20 

Titel:    Voortgangsrapportage van de geselecteerde pilootprojecten waarin het uitgebreide 
instrumentarium voor de realisatie van een oeverzoneproject wordt uitgetest 

Timing: CIW 14 december 2016 

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

SIGNAALGEBIEDEN (DA 17) 

Via de omzendbrief ‘richtlijnen voor de toepassing van de watertoets voor de vrijwaring van het 
waterbergend vermogen in signaalgebieden’ wordt een bewarend beleid ingesteld in bepaalde 
signaalgebieden. Om de doorwerking van de beslissingen van de Vlaamse Regering over het 
vervolgtraject van de signaalgebieden te garanderen, worden de mogelijkheden van de 
uitwerking van een wetgevend initiatief onderzocht om het bewarend beleid verder te 
versterken. 

Betrokken werkgroep(en): WG Watertoets 

Link met de 2
de

 waterbeleidsnota:  4.2.1.4 Schade door wateroverlast minimaliseren 

OUTPUT 2016/ 21 

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

Timing: CIW 16 maart 2016 
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- BIJDRAGE LEVEREN AAN DE ONTWIKKELING VAN EEN  NIEUW REGELGEVEND KADER VOOR 

HERGEBRUIK VAN BAGGER- EN RUIMINGSSPECIE (DA 18) 

OVAM onderzoekt momenteel de haalbaarheid van een nieuw beleidskader waarbij bagger- en 
ruimingsspecie zou vallen onder VLAREBO in plaats van VLAREMA. Dit biedt heel wat 
voordelen ten aanzien van het omgaan met bagger- en ruimingsspecie. Niettemin moeten alle 
gevolgen van dergelijke wijzigingen zorgvuldig in beeld gebracht worden en moeten 
desgevallend de nodige aanpassingen gebeuren om de specifieke omgang met bagger- en 
ruimingsspecie, uiteraard binnen de doelstellingen van het milieubeleid, haalbaar te maken. 

Betrokken werkgroep(en): WG Bagger- en Ruimingsspecie 

Link met de 2de waterbeleidsnota: 2.2.1.5 Structuurkwaliteit van de waterloop verhogen, 4.2.1.3 Ruimte voor water 
verzekeren, 4.2.1.4 Schade door wateroverlast verminderen, 6.1.3. Scheepvaart 

Link met de stroomgebiedbeheerplannen Schelde & Maas (2016-2021): 8B_E_003 (volgen van jaarlijkse hoeveelheid 
gestorte bagger- en ruiminsspecie en opvolgen van de resterende stortcapaciteit) 

OUTPUT 2016/ 22 

Titel:    Bijdrage aan de ontwikkeling van een nieuw regelgevend kader voor hergebruik van 
bagger- en ruimingsspecie 

Timing: in de loop van 2016 

- VERVANGING VAN DE PROVINCIALE ATLASSEN DER WATERLOPEN DOOR EEN DIGITALE ATLAS 

ONBEVAARBARE WATERLOPEN (DA 19) 

De Vlaamse Hydrografische Atlas zal gebruikt worden als basis voor de digitale atlas der 
onbevaarbare waterlopen. In de subwerkgroep VHA is afgesproken dat in de digitale atlas 
minimaal de aslijnen van de waterlopen en de dwarsprofielen moeten worden opgenomen. 
Voor de vervanging van de provinciale atlassen der waterlopen door een digitale atlas 
onbevaarbare waterlopen is een aanpassing van de wet onbevaarbare waterlopen nodig. De 
aanpassing van de wet en het uitvoeringsbesluit zullen voorbereid worden in 2016. De digitale 
atlas der onbevaarbare waterlopen dient klaar te zijn op het moment van goedkeuring van het 
uitvoeringsbesluit (vermoedelijk 2017) zodat het openbaar onderzoek opgestart kan worden. Bij 
het aanpassen van de wet is de bekrachtigde ‘nul-toestand’ van de digitale atlas der 
onbevaarbare waterlopen dan de enige juridisch geldende informatiebron. 

In het kader van de verderzetting van het decentraal beheer van de Vlaamse Hydrografische 
Atlas wordt de toepassing voor het beheer van aanvullende data (dwarsprofielen, oeverlijnen 
en kunstwerken) geoptimaliseerd en geoperationaliseerd voor de dwarsprofielen en oeverlijnen. 
De toevoeging van de dwarsprofielen is cruciaal voor de finalisatie van de digitale atlas 
onbevaarbare waterlopen. 

Betrokken werkgroep(en): subwerkgroep VHA 

Link met de 2de waterbeleidsnota: 2.1.6. Watersysteemkennis bundelen, uitdiepen en ontsluiten 

Timing: doorlopend in 2016 

- OPMAKEN JURIDISCH-WETTELIJK STATUUT VHA – ERKENNING AUTHENTIEKE GEOGRAFISCHE 

GEGEVENSBRON (DA 20) 

Het vervangen van de provinciale atlassen der onbevaarbare waterlopen is prioritair boven het 
laten erkennen van de VHA als authentieke geografische gegevensbron (AGGB). Het was 
onduidelijk of de VHA als AGGB een probleem kon vormen voor de digitale atlas der 
onbevaarbare waterlopen. Door de subwerkgroep VHA werd aangegeven dat er ook nood is 
aan de VHA als AGGB. In 2016 zal de kandidaatstelling en de erkenningsprocedure inzake 
Vlaamse authentieke gegevensbronnen opgevolgd worden. Hierbij zal duidelijk moeten 
vastgelegd worden wat het doel is van de VHA als AGGB en waarvoor deze kan worden 
gebruikt. 
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Betrokken werkgroep(en): subwerkgroep VHA 

Link met de 2de waterbeleidsnota: 2.1.6. Watersysteemkennis bundelen, uitdiepen en ontsluiten 

Timing: doorlopend in 2016 

- AANPASSING NORMEN OPPERVLAKTEWATER MET FUNCTIE DRINKWATERVOORZIENING (DA 21) 

In de oppervlaktewateren bestemd voor drinkwatervoorziening (BVR 8 december 1998) gelden 
de verstrengde normen zoals opgenomen in bijlage 2.3.2 van VLAREM II. Deze normen zijn de 
omzetting van de Europese Richtlijn 75/440/EEG, die echter sinds 2007 niet meer van kracht 
is. De kaderrichtlijn Water bepaalt dat het beschermingsniveau, gegarandeerd door richtlijnen 
van voor dat de kaderrichtlijn Water er was, minimaal gehandhaafd moet blijven. Aldus worden 
in praktijk op Vlaams niveau de bestaande normen van bijlage 2.3.2 behouden.  

Een actualisatie van deze normen dringt zich op. Bij het uitwerken van deze normen zal 
rekening gehouden worden enerzijds met de (basis)milieukwaliteitsnormen en de aanpak in de 
ons omringende landen en anderzijds met de bevindingen van de risico-evaluatie- en 
risicobeheerstrategieën die de drinkwatermaatschappijen moeten hanteren.  

In 2016 wordt gestart met het uitwerken van een inhoudelijk concept, de opstart van het proces 
van wettelijke verankering is voorzien voor het voorjaar 2017. 

Betrokken werkgroep(en): SubWG D&M OW van de WG Kaderrichtlijn Water 

Link met de 2de waterbeleidsnota: 3.2.1.1 Duurzame drinkwatervoorziening garanderen 

Link met de stroomgebiedbeheerplannen Schelde & Maas (2016-2021): 4B_A_004 (Actualisatie milieukwaliteitsnormen 
oppervlaktewater voor beschermde gebieden oppervlaktewater voor drinkwatervoorziening) 

OUTPUT 2016/ 23 

Titel: Inhoudelijk concept aanpassing normen oppervlaktewater met functie 
drinkwatervoorziening 

Timing: CIW 14 december 2016 

- HERZIEN VAN HET GRONDWATERDECREET (DA 22) 

De basis van het grondwaterbeheer is het decreet van 24 januari 19984 houdende maatregelen 
inzake het grondwaterbeheer. Gezien dit decreet dateert van 1984 en er sindsdien meerdere 
toevoegingen en wijzigingen uitgevaardigd zijn, is een herziening van het ganse decreet 
afgestemd op de huidige inzichten aan de orde. Deze herziening houdt eveneens een update in 
van de afbakening van de beschermingszones grondwater t.b.v. drinkwaterproductie. 

Betrokken werkgroep(en): SubWG GW van de WG Kaderrichtlijn Water 

Link met de 2de waterbeleidsnota: (K1) De kwaliteit van het watersysteem verder beschermen en verbeteren, (K2) De 
watervoorraden duurzaam beheren en een duurzame watervoorziening garanderen, (K4) De visie op de 
financiering voor het waterbeheer verder ontwikkelen, (K5) Het multifunctioneel gebruik van water verder 
stimuleren 

Link met de stroomgebiedbeheerplannen Schelde & Maas (2016-2021): 5A_A_003 (Herziening van het 
grondwaterdecreet), 2_D_005 (Afschaffen van de vrijstelling van heffing op grondwaterwinning voor 
grondwaterwinningen van minder dan 500m³ per jaar) en 2_D_006 (Update heffingenbeleid mbt 
grondwaterwinning vanaf 2018) 

OUTPUT 2016/ 24 

Titel:  Voorontwerp herziening van het grondwaterdecreet 

Timing:  CIW 14 december 2016 
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- VOORTOETS PASSENDE BEOORDELING (DA 23) 

Een voortoets passende beoordeling is in opmaak bij ANB. De voortoets is een eenvoudig 
instrument (webtool) waarbij initiatiefnemers kunnen nagaan of voor hun project een passende 
beoordeling nodig is of niet. De voortoets is momenteel beschikbaar als ‘depositiescan’ voor 
vermesting en verzuring vanuit de lucht. Voor andere effecten is de webtool nog niet 
beschikbaar.  

ANB en VMM zullen op voorstel van ANB voor de module oppervlaktewater aanpassingen aan 
het instrument voortoets passende beoordeling voorbereiden. De aanpassingen van de module 
oppervlaktewater houden in dat er afstemming wordt gerealiseerd tussen de voortoets en de 
bepalingen in de Code van Goede Natuurpraktijk, de Code van Goede Praktijk Bagger- en 
ruimingsspecie (incl. de uit te werken leidraad bij deze twee codes) en de Code van Goede 
Praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen. Wanneer 
dezelfde garanties inzake natuurzorg kunnen geboden worden, zullen de bepalingen inzake 
slibruimingen en overstromingen van de onbevaarbare waterlopen en inzake waterzuiverings-
infrastructuur uit de voortoets gehaald worden en geïntegreerd worden in de desbetreffende 
codes van goede praktijk. Bij het aanpassen van de module zal er ook worden onderzocht of 
het mogelijk is om het concept van de mengzones in te bouwen in de module oppervlaktewater 
van de voortoets. 

De aanpassingen van de modules oppervlaktewater van de voortoets zullen gerapporteerd 
worden in de werkgroep Ecologisch Waterbeheer en de werkgroep Waterzuivering van de CIW, 
vooraleer ze voorgelegd worden aan de IHD-kwestiewerkgroep. 

Voor het luik grondwater is een terugkoppeling (rapportering/kennisdeling) voorzien binnen de 
subWG D&M GW van de WG Kaderrichtlijn Water. 

Betrokken werkgroep(en): WG Ecologisch Waterbeheer en WG Waterzuivering (OW) en 
SubWG D&M GW van de WG Kaderrichtlijn Water (GW) 

Link met de 2de waterbeleidsnota: 2.2.1.6 Aquatische en waterafhankelijke ecosystemen beschermen en herstellen 

OUTPUT 2016/ 25 

Titel:    Rapportage van de aanpassingen aan de module oppervlaktewater van de 
voortoets passende beoordeling 

Timing:  CIW 22 juni 2016 

Meerjarenplanning 2020 

- Het verder uitwerken van voorbeeldvoorschriften voor RUP’s in overstromingsgevoelige gebieden. In 2012 werden 
binnen de WG Watertoets een aantal voorbeelden van stedenbouwkundige voorschriften voor RUP’s in 
overstromingsgevoelig gebied uitgewerkt. Deze voorbeeldvoorschriften, dienen nog verder verfijnd te worden alvorens 
ze op te nemen in de brochure ‘Handleiding adviesverlening watertoets bij ruimtelijke plannen’. Deze verfijning zal onder 
meer gebeuren op basis de RUP’s die opgesteld werden in uitvoering van de startbeslissingen van de Vlaamse 
Regering over een vervolgtraject voor de signaalgebieden’ (WG Watertoets) 

- De herverkaveling uit kracht van wet, gecombineerd met planologische ruil is één van de instrumenten voor het 
vrijwaren van het waterbergend vermogen in de overstromingsgevoelige gebieden (de zogenaamde 
watertoetsruilverkaveling). In functie van kennisdeling en uitwisseling van ervaringen zal de realisatie op het terrein van 
een aantal watertoetsruilverkavelingen besproken worden binnen de WG Watertoets. Hieruit kunnen mogelijk een aantal 
aandachtspunten en/of optimalisaties aan het instrument voorgesteld worden. (WG Watertoets) 

- Bekijken of een hervorming van  de kaart met de federale risicozones aangewezen is, met mogelijk de ontwikkeling van 
nieuwe instrumenten of criteria voor de afbakening van de risicozones tot gevolg.  (ad hoc WG verzekeringen ism WG 
Waterkwantiteit en WG Watertoets) 
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Recurrente taken/opvolgingstaken 

- Het instrument watertoets continu optimaliseren door: 

o Nagaan van eventuele behoeften tot verandering en verduidelijking van het uitvoeringsbesluit Watertoets en 
eventuele lacunes signaleren en voorstellen tot oplossingen formuleren; 

o Een stelselmatige verbetering van de nauwkeurigheid van het afbakenen van overstroombare gebieden en 
regelmatige actualisatie van de kaart van overstromingsgevoelige gebieden, onder meer op basis van 
geactualiseerde overstromingsgevaarkaarten en andere informatie; 

o De optimalisatie van de webtoepassing watertoets op inhoudelijk vlak waarbij onder meer aandacht gegeven 
wordt aan de verdere doorvertaling van de meerlaagse waterveiligheid in de advisering van de watertoets en 
de compensatie van ruimte voor water zowel in oppervlakte als volume; 

o De optimalisatie van de webtoepassing watertoets op technisch vlak: voor zover technisch mogelijk en 
wenselijk zoveel mogelijk automatiseren en optimaliseren (intekenen polygonen, afdrukbaarheid modules, …). 

o Opvolging van regelgeving in andere beleidsdomeinen voor afstemming op het uitvoeringsbesluit Watertoets 

(WG Watertoets) 

- Het opvolgen van de uitvoering van de beslissingen van de Vlaamse Regering voor de signaalgebieden en de 
voortgang maximaal faciliteren (WG Bekkenwerking/OBS) 

- Opvolgen relevante wetgeving m.b.t. bagger- en ruimingsspecie. Het betreft zowel de opvolging van Europese 
regelgeving m.b.t. afvalstoffen, bodem voor het aspect waterbodem en baggerspecie, als Vlaamse regelgeving 
(bodemsaneringsdecreet en uitvoeringsbesluiten, milieuschadedecreet, afvalstoffendecreet, VLAREM, VLAREMA, …). 
Deze opvolging kan gaan van louter informeren tot adviseren (WG Bagger- en Ruimingsspecie). 

- Actualisatie van de VHA via het decentraal beheersysteem (subwerkgroep VHA). 
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2.3.2 Codes goede praktijk, omzendbrieven, leidraden, … (A) 

Het voorbereiden, opvolgen en aanpassen van codes van goede praktijk, omzendbrieven, leidraden… 

Werkplan 2016 

- EVALUEREN VAN DE INFORMATIEPLICHT (DA 24) 

De informatieplicht voor vastgoed, waarbij bij verkoop of verhuur voor meer dan negen jaar, 
moet aangegeven worden of het vastgoed gelegen is in overstromingsgevoelig gebied of in een 
afgebakend overstromingsgebied of oeverzone werd ingevoerd door middel van de 
decreetswijziging van 19/07/2013 aan het decreet integraal waterbeleid. Voor de betrokken 
sectoren (immosector en notariaat) werd onder andere verdere ondersteuning voorzien via 
www.waterinfo.be om het opzoekingswerk te vereenvoudigen. Rekening houdend met het feit 
dat deze informatieplicht iets meer dan twee jaar in voege is en met het rapport 2015-7a van de 
Vlaamse ombudsdienst, is het aangewezen om samen met de sectoren de informatieplicht te 
evalueren. Bij deze evaluatie zullen zeker volgende punten verder bekeken worden: 
duidelijkheid van de terminologie, eenvoudigheid van opzoeken benodigde informatie, impact 
op vastgoedtransacties en voorstellen voor verbetering. Op basis van deze evaluatie kan 
bekeken worden of er zich belangrijke knelpunten voordoen en op welke wijze deze kunnen 
geremedieerd worden. 

Betrokken werkgroep(en): WG Watertoets 

Link met de 2de waterbeleidsnota: 4.2.1.4 Schade door wateroverlast minimaliseren 

OUTPUT 2016/ 26 

Titel:    Evaluatie van de informatieplicht 

Timing: CIW 12 oktober 2016 

- ANALYSE VAN DE OPPORTUNITEITEN OM DE OVERSTAP TE MAKEN VAN EEN KANSBENADERING NAAR 

EEN RISICOBENADERING BIJ DE INFORMATIEPLICHT (DA 25) 

Vanuit het beleid wordt ingezet op het robuust maken van woningen zodanig dat er geen 
schade ontstaat tijdens overstromingen. Daarnaast verplicht de Overstromingsrichtlijn om het 
overstromingsrisico te reduceren en wordt via de meerlaagse waterveiligheid eveneens ingezet 
op een duurzame reductie van de overstromingsrisico’s. De informatieplicht is echter enkel 
gebaseerd op de ligging van vastgoed ten opzichte van de overstromingsgevoelige gebieden 
en biedt geen mogelijkheden om met preventieve maatregelen rekening te houden. Een 
analyse om na te gaan op welke wijze een risicobenadering beter kan geïntegreerd worden in 
de informatieplicht, dewelke momenteel nog kansgebaseerd is, is dan ook wenselijk. 

Betrokken werkgroep(en): WG Watertoets 

Link met de 2de waterbeleidsnota: 4.2.1.4 Schade door wateroverlast minimaliseren 

OUTPUT 2016/ 27 

Titel:    Analyse van de opportuniteiten om de overstap te maken van een kansbenadering 
naar een risicobenadering bij de informatieplicht 

Timing: CIW 14 december 2016 
  

http://www.waterinfo.be/
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- OPMAKEN VAN EEN GEÏNTEGREERDE LEIDRAAD BIJ DE CODE VAN GOEDE PRAKTIJK BAGGER- EN 

RUIMINGSSPECIE EN DE CODE VAN GOEDE NATUURPRAKTIJK (DA 26) 

Op 10 juli 2015 keurde de Vlaamse Regering een nieuwe Code van Goede Natuurpraktijk voor 
waterlopen goed en op 5 november 2015 bekrachtigde minister J. Schauvliege een nieuwe 
Code van Goede Praktijk voor Bagger- en Ruimingsspecie. 

In aanvulling op beide codes wordt een geïntegreerde leidraad uitgewerkt als praktische 
handleiding voor de waterbeheerders bij het onderhoud van waterlopen. Ook aspecten als de 
toepassing van het protocol visreddingen komen hierin aan bod. 

Wat bagger- en ruimingsspecie betreft, werd de Code (en leidraad) van Goede Praktijk Bagger- 
en Ruimingsspecie uit 2009 opgesplitst. De Code zelf werd reeds geactualiseerd conform het 
nieuwe Vlarema en beperkt tot de onderdelen die vervat zijn in Vlarema. De leidraad wordt 
opgenomen in de geïntegreerde leidraad met een schets van het regelgevend kader en 
beslisbomen, die de waterbeheerder moeten loodsen doorheen alle procedures die een rol 
spelen bij baggeren en ruimen. 

Betrokken werkgroep(en): WG Bagger- en Ruimingsspecie i.s.m. WG Ecologisch Waterbeheer 

Link met de 2de waterbeleidsnota: 2.2.1.6 Aquatische en waterafhankelijke ecosystemen beschermen en herstellen, 
4.2.1.6 De sediment- en waterbodemtoestand efficiënt aanpakken 

OUTPUT 2016/ 28 

Titel:    Geïntegreerde leidraad voor de Code van Goede Praktijk Bagger- en 
Ruimingsspecie en de Code van Goede Natuurpraktijk 

Timing: CIW 16 maart 2016 

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

 
(DA 27) 

De Code van Goede Praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringen 
werd door de minister goedgekeurd op 20 augustus 2012. Bij elk van de 9 hoofdstukken van de 
code is een technische toelichting uitgewerkt. Deze technische toelichtingen kunnen in 2016 in 
functie van de noodzaak en op basis van vragen worden aangepast of aangevuld.  

Voor de technische toelichting van deel 3 inzake bronmaatregelen zal onderzoek gebeuren 
naar bronmaatregelen inzake de afstroming van vervuild hemelwater van wegenis, grote 
verharde oppervlaktes ed. Verder zullen de resultaten van de studie “Opstellen van richtlijnen 
voor het meten van de infiltratiecapaciteit en het modelmatig onderbouwen voor de 
dimensionering van infiltratievoorzieningen” die momenteel loopt binnen VMM, opgevolgd 
worden.  

Een verdere verfijning van de technische toelichting van deel 9 inzake onderhoud zal 
onderzocht worden en dit met het oog op het opstellen van een asset-management plan. Een 
goed asset-management plan zorgt ervoor dat de gemeenten hun budget precies aanwenden 
daar waar het nodig is, zowel voor de aanleg als het onderhoud van hun rioolstelsel. Door een 
performant onderhoud van de rioleringen kan de toekomstige kost in principe verminderd 
worden. Het asset-management plan zal in het kader van een toekomstige tariefregulering van 
de gemeentelijke saneringsbijdrage de rioolbeheerder in staat stellen om de investeringskosten 
in het bestaande stelsel beter te kunnen inschatten.  

De kwetsbaarheidskaart van de waterlopen (bijlage 1 bij de code) dient, in overleg met ANB,  
aangepast te worden aan de recente aanduiding van SBZ-gebieden. In functie van de 
resultaten zal de code verder verfijnd worden. 

In uitvoering van het maatregelenprogramma bij de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 
wordt voorzien in een plan van aanpak voor de sanering van bestaande overstorten op 
kwetsbare waterlopen. Hierbij wordt eerst nagegaan wat de impact is van de aanwezige 
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overstorten om vervolgens de meest kostenefficiënte sanering uit te werken. Als basis voor de 
prioritering wordt vertrokken van de overzichtskaart met kwetsbare waterlopen. 

Betrokken werkgroep(en): WG Waterzuivering 

Link met de 2de waterbeleidsnota: 2.2.1.1 Puntbronnen en diffuse bronnen gecombineerd aanpakken, 2.2.1.3 
Waterzuivering verder uitbouwen en optimaliseren, 2.2.1.4 Afvalwater- en hemelwaterbeheer afstemmen op 
het watersysteem, 4.2.1.1 De strategie ‘vasthouden-bergen-afvoeren’ meer toepassen op het terrein, 4.2.1.2 
(Her)gebruik, infiltratie en buffering van hemelwater staan garant voor een brongerichte aanpak, 7.1.4 
Communiceren, sensibiliseren en stimuleren 

Link met de stroomgebiedbeheerplannen Schelde & Maas (2016-2021): 4B_D_221 (Bepalen van de relatieve impact 
van puntlozingen op ecologisch uiterst kwetsbare , kwetsbare en strategisch belangrijke waterlopen), 
4B_D_222 (Bepalen van een kostenefficiënte saneringsmethode voor puntlozingen met een relevante impact 
op uiterst kwetsbare, kwetsbare en strategisch belangrijke waterlopen), 4B_D_223 (Saneren van de 
puntlozingen met een relevante impact op uiterst kwetsbare waterlopen (tegen 2021)), 4B_D_225 Saneren 
van puntlozingen met een relevante impact op strategisch belangrijke waterlopen (tegen 2021 of 2027)) 

OUTPUT 2016/ 29 

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

Timing: CIW 22 juni 2016 

OUTPUT 2016/ 30 

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

Timing: CIW 14 december 2016 

- DOSSIER SIGNAALGEBIEDEN REEKS 3 AFRONDEN EN OPVOLGEN VAN BESTAANDE DOSSIERS
 
(DA 28) 

Op basis van de CIW nota m.b.t. het vervolgtraject voor de aanpak van signaalgebieden (CIW 
7 mei 2013) en de nieuwe kaarten (CIW mei 2014) wordt op twee sporen gewerkt voor de 
resterende signaalgebieden. In een eerste spoor werd in samenwerking met de 
bekkenstructuren een laatste reeks van prioritaire signaalgebieden bepaald. De 
startbeslissingen worden binnen de bekkenstructuren voorbereid, hierbij wordt ook het advies 
met de betrokken lokale besturen voorzien. De dossiers die door de bekkenstructuren zijn 
goedgekeurd worden binnen de CIW administratief gebundeld ifv het overmaken aan de 
bevoegde minister. De nog resterende beslissingen van de signaalgebieden reeks 3 worden via 
het CIW secretariaat uiterlijk in juni 2016 aan de CIW voorgelegd. 

Betrokken werkgroep(en): CIW secretariaat i.s.m. PPG 

Link met de 2de waterbeleidsnota: 4.2.1.3 Ruimte voor water 

OUTPUT 2016/ 31 

Titel:   Administratief dossier signaalgebieden reeks 3 (deel 2) 

Timing: CIW 22 juni 2016 

- BELEIDSINITIATIEVEN BAGGER- EN RUIMINGSSPECIE
 
(DA 29) 

Het sectoraal uitvoeringsplan bagger- en ruimingsspecie, dat in 2009 werd gefinaliseerd, werd 
nooit goedgekeurd door de Vlaamse Regering om budgettaire redenen. OVAM wil nu bekijken 
welke knelpunten en oplossingen  op vandaag nog steeds aan de orde zijn en raadpleegt 
hiervoor de werkgroep Bagger- en Ruimingsspecie. Uit deze actie volgen mogelijk meerdere 
deelacties waaraan de werkgroep al dan niet actief een bijdrage zal leveren. 

Betrokken werkgroep(en): WG Bagger- en Ruimingsspecie 

Link met de 2de waterbeleidsnota: 2.2.1.5 Structuurkwaliteit van de waterloop verhogen, 4.2.1.3 Ruimte voor water 
verzekeren, 4.2.1.4 Schade door wateroverlast verminderen, 6.1.3. Scheepvaart 
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Link met de stroomgebiedbeheerplannen Schelde & Maas (2016-2021): 8B_E_003 (Opvolgen van jaarlijkse 
hoeveelheid gestorte bagger- en ruiminsspecie en opvolgen van de resterende stortcapaciteit) 

OUTPUT 2016/ 32 

Titel:   Advies bij beleidsinitiatieven inzake bagger en ruimingsspecie  

Timing: CIW 14 december 2016 

Meerjarenplanning 2020 

- Voorbereiding regelgevend kader voor het oppompen van oppervlaktewater uit onbevaarbare waterlopen tijdens 
perioden van (aanhoudende) droogte. (WG Ecologisch Waterbeheer / WG Waterkwantiteit/ WG Watertoets / subwg 
Waterkwaliteit van WG KRLW) 

Recurrente taken/opvolgingstaken 

- Opvolgen van het leertraject (samenwerking tussen OVAM en VMM) inzake waterbodemonderzoeken en de link met 
bodemprojecten. (WG Bagger- en Ruimingsspecie) 

- Actualisatie van de methodiek voor opmaak van het hemelwaterplan (WG Waterzuivering) 

- Actualisatie van de technische toelichting bij de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening Hemelwater (WG 
Waterzuivering) 
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2.3.3 Handhaving (A) 

Invulling geven aan de nood aan een verbeterde afstemming tussen de handhavingsplannen van de verschillende 
waterbeheerders en de waterketenbedrijven en de uitvoering ervan op het terrein. 

Werkplan 2016 

- AFSTEMMING EN COÖRDINATIE VAN DE HANDHAVING INTEGRAAL WATERBELEID IN HET KADER VAN DE 

VASTGESTELDE THEMATISCHE PRIORITEITEN (DA 30) 

In mei 2014 gaf de CIW goedkeuring aan de verdere afstemming van de handhaving inzake 
integraal waterbeleid en stelde hiertoe 12 thematische prioriteiten vast.  

Die thematische prioriteiten werden overgemaakt aan de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor 
Ruimte en Milieu (VHRM). De thematische prioriteiten werden ook opgenomen in het 
maatregelenprogramma bij de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021, samen met een 
generieke actie waarin beschreven staat dat de CIW overleg opstart met de actoren teneinde 
verdere afstemming en coördinatie van de handhaving te bewerkstelligen.  

In het handhavingsprogramma milieu, zoals op 3 juli 2015 goedgekeurd door de VHRM, wordt 
verwezen naar die 12 thematische prioriteiten en wordt de rol van de CIW om deze prioriteiten 
in de individuele programma’s van de handhavingsactoren te laten doorwerken, bevestigd, 
teneinde een brede basis te kunnen leggen inzake handhaving van het integraal waterbeleid 

In 2015 is gestart met de opvolging en uitdieping van de thematische prioriteiten: (1) 
aansluitplicht (ism WG Waterzuivering), (2) sluikstorten en zwerfvuil in en langs de waterlopen, 
(3) silosappen (vastgestelde lozingen van niet ingedeelde inrichtingen). Dit gebeurde aan de 
hand van een opvolgingsfichesysteem en het systematisch agenderen op de PPG. 

In 2016 worden die 3 prioriteiten verder uitgediept en wordt een vierde prioriteit (4) pesticiden 
toegevoegd. Het betreft in het bijzonder het pesticidegebruik in de 1-m bufferstrook langs 
waterlopen, het respecteren van de gebruiksaanwijzingen (vnl. de  productspecifieke 
bufferzone) en het pesticidegebruik voor het terreinbeheer van openbare diensten en 
commerciële activiteiten. 

Betrokken werkgroep(en): PPG 

Link met de 2de waterbeleidsnota: 7.1.5 Handhaven 

Link met de stroomgebiedbeheerplannen Schelde & Maas (2016-2021): 9_C_041 (Op basis van de vastgestelde 
prioriteiten inzake handhaving in het kader van integraal waterbeleid wordt binnen de CIW overleg opgestart 
met de verschillende toezichtsinstanties) 

OUTPUT 2016/ 33 

Titel:    (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) 

Timing: CIW 10 december 2015 

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

HANDHAVINGSPLICHT (DA 31) 

De overheid (gewest, gemeenten) investeert een belangrijke hoeveelheid financiële middelen 
om afvalwater te collecteren en te zuiveren. Deze investeringen worden echter teniet gedaan 
indien de aansluiting van het afvalwater van woningen niet of niet correct gebeurt. 
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Handhaving is momenteel mogelijk via Vlarem, het waterverkoopreglement, stedenbouwkundig 
toezicht. De evolutie en de onderlinge afstemming van deze verschillende handhavings-
methoden moet verder worden opgevolgd. Bedoeling is om een plan van aanpak te 
ontwikkelen dat ter beschikking kan gesteld worden aan de gemeenten. 

Betrokken werkgroep(en): WG Waterzuivering ism PPG 

Link met de 2de waterbeleidsnota: 7.1.5 Handhaven 

Link met de stroomgebiedbeheerplannen Schelde & Maas (2016-2021): 9_C_041 (Op basis van de vastgestelde 
prioriteiten inzake handhaving in het kader van integraal waterbeleid wordt binnen de CIW overleg opgestart 
met de verschillende toezichtsinstanties) 

OUTPUT 2016/ 34 

Titel:   Model handhavingsbeleid voor gemeenten ten aanzien van aansluitplicht en 
handhavingsplicht 

Timing : CIW 12 oktober 2016 

Meerjarenplanning 2020 

- Per thematische prioriteit nagaan wat er reeds bestaat inzake handhaving (inclusief bestaande fora op lokaal niveau) 
en wat nog ontbreekt, wie waarop ook effectief toezicht zal houden, voorstellen formuleren om leemten in het effectieve 
toezicht weg te werken en afspraken maken over onderlinge ondersteuning. (Permanente Projectgroep) 

Recurrente taken/opvolgingstaken 

- Afstemming verzekeren tussen vergunningverleners en handhavers; 

- Opvolgen van relevante evoluties in de handhavingsregelgeving; 

- Kennisdeling en ervaringsuitwisseling mbt de handhaving ihkv integraal waterbeleid 

- Opvolging doorwerking strategische prioriteiten in handhavingsprogramma’s ( strategisch meerjarenprogramma, 
handhavingsprogramma ruimtelijke ordening, individuele vijfjarenmilieuhandhavingsprogramma’s). 

(Permanente Projectgroep) 
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2.4 Communiceren en sensibiliseren (P) 

Het DIWB hecht veel belang aan het informeren en sensibiliseren van de betrokken doelgroepen en van het ruime publiek. 
De CIW beschikt over een communicatiestrategie op Vlaams niveau en een communicatiestrategie op bekkenniveau. 
Daarnaast hebben ook de CIW-werkgroepen en de bekkenstructuren specifieke communicatieopdrachten die vanuit het CIW-
secretariaat ondersteund worden. 

2.4.1 Stroomgebiedbeheerplannen (A) 

Werkplan 2016 

- BEKENDMAKING STROOMGEBIEDBEHEERPLANNEN SCHELDE EN MAAS 2016-2021 (DA 32) 

Uiterlijk 22 december 2015 worden de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 
2016-2021 vastgesteld door de Vlaamse Regering. De plannen worden bij uittreksel 
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en enkel digitaal ter beschikking gesteld. In 
uitvoering van het Zoneringsbesluit wordt wel aan elke gemeente een afdruk van het definitieve 
goedgekeurde herziene zoneringsplan en het definitieve goedgekeurde gebiedsdekkende 
uitvoeringsplan bezorgd voor de terinzagelegging (cfr art10§3 Zoneringsbesluit). De 
zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen worden ook raadpleegbaar 
gemaakt via een geoloket.  

Daarnaast worden toegankelijkere communicatieproducten ontwikkeld om de inhoud van de 
plannen ruimer bekend te maken dan bij de direct betrokken doelgroepen. Het betreft een 
beknopte digitale brochure per bekken, verder uitgewerkte webpagina’s op de website 
www.integraalwaterbeleid.be voor specifieke aspecten van de plannen, een vertaling naar het 
Frans en het Engels van de niet-technische samenvatting van de Vlaamse delen van de 
beheerplannen in functie van het grensoverschrijdend en internationaal overleg. 

Betrokken werkgroep(en): CIW-secretariaat ism Permanente Projectgroep  

Link met de 2de waterbeleidsnota: 7.1.1 Beleidsoverschrijdende afstemming en samenwerking versterken, 7.1.2 
Grensoverschrijdende samenwerking intensifiëren, 7.1.3 Participatie middenveld, 7.1.4 Communiceren, 
sensibiliseren en stimuleren 

OUTPUT 2016/ 35 

Titel:   Bekendmaking stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas 2016-2021 en 
afgeleide communicatieproducten (bekkenbrochure, webpagina’s op de website,…) 

Timing: zo snel mogelijk na de vaststelling door de Vlaamse Regering 

Meerjarenplanning 2020 

// 

Recurrente taken/opvolgingstaken 

- De CIW stelt jaarlijks de vastgestelde wateruitvoeringsprogramma’s digitaal ter beschikking (CIW-secretariaat). 
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2.4.2 Andere (A) 

Werkplan 2016 

- OPMAAK COMMUNICATIEPLAN INZAKE “MEERLAAGSE WATERVEILIGHEID” (DA 33) 

In 2015 vormde het symposium MLWV een start van een communicatieplan dat tot doel heeft 
te informeren, sensibiliseren en responsabiliseren, en zo de geleidelijke transitie naar MLWV te 
realiseren. Ruimte Vlaanderen, de Vlaamse Milieumaatschappij, Waterwegen en Zeekanaal en 
nv de Scheepvaart ontwikkelden in 2015 een filmpje inzake MLWV dat tot doel heeft de lokale 
actoren en de burger bereiken. Via dat filmpje, en bijhorende website, beide onder de noemer 
“Hoog water zonder kater”, kan er gewezen worden op de overstromingsrisico’s en hoe deze 
aan te pakken. Het is de bedoeling om in 2016 samen met de partners een communicatieplan 
op te maken, waarin duidelijk de doelen,  doelgroepen, verantwoordelijkheden en termijnen 
worden gedefinieerd. Hieruit zullen communicatieproducten en –initiatieven volgen die door de 
partners binnen de CIW kunnen uitgewerkt worden. Een aantal reeds bestaande producten 
zoals het filmpje, de webpagina “Hoog water zonder kater” en de oefensessie zullen bij het 
begin van de opmaak van het communicatieplan verder worden benut en uitgewerkt. 

Betrokken werkgroep(en): WG Waterkwantiteit i.s.m. WG Watertoets 

Link met de 2de waterbeleidsnota: 4.2.1.3 Ruimte voor water verzekeren, 4.2.1.4 Schade door wateroverlast 
minimaliseren, 7.1.4 Communiceren, sensibiliseren en stimuleren 

OUTPUT 2016/ 36 

Titel:    Communicatieplan MLWV  

Timing:  CIW 12 oktober 2016 

- EVALUATIE GECOÖRDINEERDE AANPAK VISSTERFTE (DA 34) 

De gecoördineerde aanpak van vissterfte, die op 09/07/2013 goedgekeurd werd door de CIW, 
wordt in 2016 geëvalueerd met het oog op een vlotte uitvoering ervan. Hierbij zal o.m. bekeken 
worden of de gemeenten hun rol opnemen en of er bijstellingen nodig zijn. 

Betrokken werkgroep(en): WG Ecologisch Waterbeheer 

Link met de 2de waterbeleidsnota: 2.2.1.6 Aquatische en waterafhankelijke ecosystemen beschermen en herstellen, 
7.1.4 Communiceren, sensibiliseren en stimuleren 

OUTPUT 2016/ 37 

Titel: Evaluatie gecoördineerde aanpak vissterfte 

Timing: CIW 22 juni 2016 

- HANDREIKING SIGNAALGEBIEDEN (DA 35) 

Er wordt een handreiking uitgewerkt die de lokale besturen ondersteuning biedt bij de realisatie 
van signaalgebieden waarvoor zij als initiatiefnemer zijn aangeduid door de Vlaamse Regering. 
Deze handreiking toont welke instrumenten beschikbaar zijn en hoe ze toegepast kunnen 
worden in de context van de signaalgebieden en geeft ook tips voor het creëren van een 
draagvlak. 

Betrokken werkgroep(en): PPG ism VLM 

Link met de 2de waterbeleidsnota: 4.2.1.3 Ruimte voor water 

Timing: januari – februari 2016 
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- IMPLEMENTATIE AANGEPASTE CIW-HUISSTIJL  (DA 36) 

Op 10 december 2015 hechtte de CIW haar goedkeuring aan de voorstellen voor de 
doorwerking van de nieuwe huisstijl op de communicatiedragers van de CIW en aan het 
voorgestelde implementatietraject. Het CIW-secretariaat staat in voor de implementatie van de 
aangepaste CIW-huisstijl die gefaseerd zal verlopen. Vanaf medio december 2015 worden de 
richtlijnen voor gedrukte media toegepast op nieuwe communicatieproducten, vanaf april 2016 
worden de nieuwe correspondentieset en sjablonen geïntroduceerd en tegen medio 2016 
worden de website en de nieuwsbrieven aangepast. 

Betrokken werkgroep(en): CIW-secretariaat 

Timing:  medio december 2015 (implementatie op gedrukte media) 

  april 2016 (implementatie correspondentieset en sjablonen) 

  medio 2016 2016 (implementatie website en nieuwsbrieven) 

Meerjarenplanning 2020 

- De organisatie van een tweejaarlijkse studiedag voor lokale waterbeheerders i.s.m. VVSG (2017,…) (CIW secr., 
Permanente Projectgroep). 

Recurrente taken/opvolgingstaken 

- Het bekendmaken van de beslissingen van de CIW via digitale CIW nieuwsbrief (CIW-secretariaat). 

- Ondersteunen en stroomlijnen communicatie-initiatieven CIW werkgroepen (bv waterforum, studiedagen, brochures, …) 
en de communicatiestrategie op bekkenniveau (deelsites per bekken, nieuwsbrieven,…) (Permanente Projectgroep en 
CIW-secretariaat). 

- De website www.integraalwaterbeleid.be verder uitwerken, aanvullen en actueel houden (Permanente Projectgroep & 
CIW-secretariaat en de bekkensecretaraten). 

- Het beantwoorden van vragen via de helpdesk Watertoets (WG Watertoets, CIW secretariaat). 

- Het verzorgen van opleidingen in het kader van de watertoets (WG Watertoets) 

- Het communiceren over de mogelijkheden voor het beter beschermen van bestaande woningen tegen wateroverlast en 
het adaptief bouwen binnen overstromingsgebieden (Wg Watertoets) 

- Het opvolgen van de communicatie-initiatieven portaalsite (WG Waterkwantiteit). 
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2.5 Overleg (A) 

De bevoegdheden voor oppervlaktewater, grondwater, drinkwater en afvalwater zijn verdeeld over verschillende niveaus en 
diensten. Integraal waterbeleid betekent samen werken aan water over grenzen en bevoegdheden heen op basis van een 
integrale visie. Ook het middenveld en de bevolking krijgen een stem in de aanpak van de waterproblemen. 

2.5.1 Grensoverschrijdend overleg 

Activiteiten op Europees niveau, m.b.t. de riviercommissies en in het bijzonder m.b.t. de stroomlijning van het 
grensoverschrijdend overleg opvolgen. Het multilateraal grensoverschrijdend overleg inzake waterbeleid en –beheer wordt 
gevoerd via de structuren van de Internationale Schelde- en Maascommissie. Er wordt ook (informeel) bilateraal overleg 
georganiseerd, dat voortvloeit uit de contacten tussen de delegatieleiders vanuit de riviercommissies en dat specifiek tot doel 
heeft het grensoverschrijdend overleg te activeren, te stroomlijnen en een basis te creëren voor de uitbouw van meer 
gestructureerd bilateraal informeel overleg. 

Werkplan 2016 

- VERDERZETTEN VAN BILATERAAL INFORMEEL GRENSOVERSCHRIJDEND OVERLEG INZAKE INTEGRAAL 

WATERBELEID EN -BEHEER (DA 37) 

Het bilateraal overleg met Nederland wordt gevoerd onder de vorm van informeel bilateraal 
overleg op stroomgebiedniveau, aangevuld met flexibele grensoverschrijdende werkgroepen op 
bekkenniveau. Met de andere aangrenzende lidstaten/regio’s zijn er tevens bilaterale contacten 
ifv de noodzaak. 

Op bekkenniveau worden ifv specifieke agendapunten vertegenwoordigers van de 
aangrenzende lidstaten/gewesten uitgenodigd op de algemene bekkenvergaderingen. 

In 2016 zal het informeel bilateraal grensoverschrijdend overleg met alle aangrenzende 
lidstaten/regio’s verder worden gezet o.a. met het oog op de afstemming van de 2de generatie 
stroomgebiedbeheerplannen het opstarten van de derde plancyclus, en rekening houdend met 
de vraag van de Europese Commissie naar meer intra-Belgisch overleg. In functie van de 
voorbereiding van de SGBP 2022-2027 werden vier prioritaire coördinatiethema’s geselecteerd 
voor de intra-Belgische samenwerking, met name: 

- Milieukwaliteitsnormen voor specifieke verontreinigende stoffen; 

- Analyse van de doelafstand (GAP-analyse) voor nutriënten van de landbouw; 

- Analyse van de doelafstand (GAP-analyse) voor nutriënten in de Noordzee; 

- Afwijkingen. 

Betrokken werkgroep(en): WG Kaderrichtlijn Water , WG Bekkenwerking 

Link met de 2de waterbeleidsnota: 7.1.2 Grensoverschrijdende samenwerking intensifiëren 

Link met de stroomgebiedbeheerplannen Schelde & Maas (2016-2021): 5A_E_001 (Grensoverschrijdend overleg 
omtrent de kwantitatieve problematiek van de (grond)waterverdeling tussen Vlaanderen, Brussel en Wallonië 
(intra-Belgisch overleg)), 

Timing: doorlopend in 2016 

- AFSPRAKEN MET FRANKRIJK EN WALLONIË INZAKE WATERVERDELING LEIE EN SCHELDE
 
 (DA 38) 

Eén van de punten uit de 2
de

 waterbeleidsnota is om met Frankrijk afspraken te maken inzake 
de waterverdeling van Leie en Schelde. In de eerste plaats is er een link met waterkwantiteit. 
Maar ook op waterkwaliteit heeft de waterverdeling een invloed. In 2015 werd binnen 
Vlaanderen bekeken hoe Vlaanderen dit wenst aan te pakken. In 2016 en later zal het overleg 
met Wallonië en Frankrijk opgestart worden om tot dergelijke afspraken te komen op termijn.  

Betrokken werkgroep(en): WG Waterkwantiteit i.s.m. WG Kaderrichtlijn Water 

Link met de 2de waterbeleidsnota: 4.2.2.4 Afspraken met Frankrijk inzake waterverdeling Leie en Schelde 
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OUTPUT 2016/ 38 

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

Timing:  CIW 22 juni 2016 

Meerjarenplanning 2020 

// 

Recurrente taken/opvolgingstaken 

- Opvolging en terugkoppeling internationaal overleg inzake kaderrichtlijn Water en gerelateerde (dochter)richtlijnen 
binnen ISC en IMC en in het kader van Europese projecten en initiatieven en het adviseren van de Vlaamse 
waterdirecteur en/of de Vlaamse delegatieleider in de ISC en IMC in dit kader (WG Kaderrichtlijn Water). 

- Opvolging en terugkoppeling internationaal overleg inzake waterkwantiteitsaspecten (zowel Overstromingsrichtlijn / 
hoogwater als waterschaarste / droogte) binnen ISC en IMC en in het kader van Europese projecten en initiatieven en 
het adviseren van de Vlaamse waterdirecteur en/of de Vlaamse delegatieleider in de ISC en IMC in dit kader (WG 
Waterkwantiteit). 

- Opvolging en terugkoppeling van het bilateraal informeel grensoverschrijdende overleg inzake waterkwantiteit (WG 
Waterkwantiteit). 

- Opvolging van Europees overleg inzake waterschaarste en droogte op basis van informatiedoorstroming via de 
Belgische piloot (WG Waterkwantiteit). 

- Opvolging van het grensoverschrijdend overleg inzake waterbeleid en –beheer en de bespreking hiervan in de 
bekkenbesturen, teneinde de doorstroming van het grensoverschrijdend overleg (zowel bottom-up als top-down) te 
kunnen garanderen (WG Bekkenwerking). 

- Verderzetten van het bilateraal informeel grensoverschrijdend overleg (WG Kaderrichtlijn Water). 

- Opvolging werkgroep ECOSTAT (o.a. interkalibratie-oefeningen GET en GEP) (SubWG D&M OW van de WG 
Kaderrichtlijn Water) 
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2.5.2 Overleg middenveld (A) 

Overleg met het middenveld gebeurt op verschillende niveaus (Permanente Projectgroep, bekkenraden,…) en met 
verschillende doelgroepen. Het in 2010 door de CIW opgestarte overleg met de adviesraden wordt verder gezet. 

Werkplan 2016 

- BEVORDEREN VAN DE BETROKKENHEID VAN HET MIDDENVELD BIJ DE WERKING VAN DE CIW (DA 39) 

In samenwerking met de secretariaten van de strategische adviesraden Minaraad, SERV en 
SALV organiseert de CIW op regelmatige basis overleg met het middenveld. Doelstelling van 
dit overlegmoment is in eerste instantie te informeren over de werking van de CIW, in het 
bijzonder over het werkplan 2016 en de meerjarenplanning tot 2020. Voor specifieke dossiers 
waarvoor een grotere betrokkenheid van het middenveld een meerwaarde kan zijn, kan in 
overleg een meer participatief proces opgezet worden. 

In 2016 (en volgende jaren) zal de CIW via de secretariaten van de adviesraden de 
belanghebbenden nauwer betrekken bij volgende processen: 

- de uitwerking van een financieringsplan voor de uitvoering van de stroomgebiedbeheer-
plannen 2016-2021 (zie 2.1.2.); 

- de verdere uitwerking van de milieukwantiteitsdoelstellingen voor oppervlaktewater. 

Betrokken werkgroep(en): Permanente Projectgroep, CIW-secretariaat en WG Kaderichtlijn 
Water en WG Waterkwantiteit 

Link met de 2de waterbeleidsnota: 7.1.3 Participatie middenveld 

Timing: doorlopend in 2016 

Meerjarenplanning 2020 

- Betrokkenheid middenveld bij voorbereiding specifieke dossiers o.b.v. CIW werkplan. 

Recurrente taken/opvolgingstaken 

- Behandelen ad hoc vragen adviesraden 
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2.5.3 Ander overleg 

Werkplan 2016 

- VERDERZETTEN OVERLEG VERZEKERINGSSECTOR (DA 40) 

In het kader van het in 2015 opgestarte overleg wordt in 2016 enerzijds ingezet op informatie-
uitwisseling tussen de waterbeheerders en de individuele verzekeringsmaatschappijen. 
Anderzijds wordt een studie opgestart voor de inventarisatie van de systemen van classificatie 
en certificering van overstromingsrisico’s in Europa. Op langere termijn kan dit leiden tot een 
gedifferentieerd premiebeheer.  

Betrokken werkgroep(en): WG Waterkwantiteit i.s.m.WG Watertoets t)  

Link met de 2de waterbeleidsnota: 4.2.1.3 Ruimte voor water verzekeren, 4.2.1.4 Schade door wateroverlast 
minimaliseren, 7.1.4 Communiceren, sensibiliseren en stimuleren 

OUTPUT 2016/ 39 

Titel:   Stand van zaken gevoerd overleg met de verzekeringssector 

Timing:  CIW 14 december 2016 

Meerjarenplanning 2020 

// 

Recurrente taken/opvolgingstaken 

// 
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2.6 Adviseren (P) 

2.6.1 Adviseren watertoets (A) 

Het instrument watertoets wordt verder geoptimaliseerd. Conform het uitvoeringsbesluit Watertoets treedt de CIW in 
bepaalde gevallen op als adviesverlener in het kader van de watertoets. 

Werkplan 2016 

- RICHTLIJNEN VOOR DE BEOORDELING VAN PROJECTEN IN FUNCTIE VAN DE DOELSTELLINGEN VAN DE 

KADERRICHTLIJN WATER (DA 41) 

Op 1/7/2015 heeft het Hof een uitspraak gedaan in zaak C-461/13 betreffende een prejudiciële 
vraag van Duitsland inzake milieudoelstellingen. Deze uitspraak heeft ook een impact op de 
beoordeling van projecten. Uit de uitspraak blijkt immers dat men de goedkeuring voor een 
specifiek project moet weigeren – behalve wanneer men onder bepaalde voorwaarden een 
afwijking toestaat - wanneer dat project een achteruitgang van de toestand van een 
oppervlaktewaterlichaam kan teweegbrengen of het bereiken van een goede toestand van het 
oppervlaktewater respectievelijk een goed ecologisch potentieel en een goede chemische 
toestand in gevaar brengt. In de uitspraak wordt ook aangegeven dat de beoordeling van het 
effect van een project op het waterlichaam moet gebeuren op het niveau van de afzonderlijke 
kwaliteitselementen.  

Deze uitspraak heeft bijgevolg een impact op de vergunningverlening en adviesverlening van 
projecten. Binnen een ad hoc werkgroep van de WG Watertoets en de WG Kaderrichtlijn Water 
met leden van de WG Watertoets, de WG Kaderrichtlijn Water, de subWG Doelstellingen & 
Monitoring en de subWG Grondwater zal onderzocht worden hoe de beoordeling van projecten 
in functie van de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water uitgevoerd kan worden. Een 
mogelijke piste is een aantal aanvullende richtlijnen uit te werken die onder meer kunnen 
opgenomen worden in het mer-richtlijnenhandboek. 

Betrokken werkgroep(en): ad hoc werkgroep van de WG Watertoets en WG Kaderrichtlijn 
Water 

Link met de 2de waterbeleidsnota: (K1) De kwaliteit van het watersysteem verder beschermen en verbeteren 

Link met de stroomgebiedbeheerplannen Schelde & Maas (2016-2021): aanvullen (indien van toepassing) 

OUTPUT 2016/ 40 

Titel:  Richtlijnen voor de beoordeling van projecten in functie van de doelstellingen van de 
Kaderrichtlijn Water 

Timing: CIW 14 december 2016 

- ANALYSE VAN DE MOGELIJKHEDEN VOOR HET VERMIJDEN VAN DUBBELE ADVIESVERLENING (DA 42) 

Bij het uitvoeren van de watertoets moeten vergunningverleners in bepaalde gevallen advies 
aan verschillende instanties: de waterbeheerder van het oppervlaktewater waarnaar het 
project/plan afstroomt, de grondwaterbeheerder (Vlaamse Milieumaatschappij) en de 
rioolbeheerder. De verschillende wateradviezen omvatten soms schijnbare afwijkende 
voorwaarden waardoor verwarring of onduidelijkheid ontstaat bij de vergunningverlener. Het 
gaat hier vooral om voorwaarden inzake de te nemen bronmaatregelen (infiltratie, buffering). 

Er zal een kader opgemaakt worden dat toelicht waarom er mogelijk verschillende 
randvoorwaarden worden opgelegd. Daarnaast kan onderzocht worden of er via onderlinge 
afspraken tussen waterbeheerders tot verdere afstemming kan gekomen worden. In zowel de 
code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen 
als de hemelwaterverordening is immers een duidelijk kader uitgewerkt waarbij zowel de 
infiltratie-aspecten als lozingsaspecten zijn opgenomen.  
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Betrokken werkgroep(en): WG Watertoets 

Link met de 2de waterbeleidsnota: 4.2.1.4 Schade door wateroverlast minimaliseren 

OUTPUT 2016/ 41 

Titel:    Maximale afstemming adviesverlening 

Timing: CIW 16 maart 2016 

Meerjarenplanning 2020 

- Onderzoeken mogelijkheid uitwerken rekentool ter bepaling van de te compenseren oppervlakte en het te compenseren 
bergingsvolume. Om vergunningverleners en adviesverleners een verdere onderbouwing te geven hoe de impact van 
een project in overstromingsgevoelig gebied op het watersysteem moet bepaald worden, zal onderzocht worden of een 
rekentool uitgebouwd kan worden waarmee duidelijk en op een objectieve wijze de te compenseren oppervlakte en het 
te compenseren bergingsvolume berekend kan worden. Dit instrument kan eveneens ter beschikking worden gesteld 
aan initiatiefnemers (via de webtoepassing watertoets) (WG Watertoets i.s.m. WG Waterkwantiteit) 

Recurrente taken/opvolgingstaken 

- Watertoets adviezen voorbereiden waarvoor de CIW als adviesinstantie optreedt en evalueren van deze 
adviesverlening (Adviesgroep Watertoets). 



 

46 / 89 

2.6.2 Adviseren andere (A) 

Naast de in 2.6.1 (Adviseren watertoets (A)) vernoemde adviseringen komen hier mogelijke adviseringen bij andere 
documenten aan bod.  

Werkplan 2016 

- ADVISERING VERGOEDINGSAANVRAGEN VOOR ACTIEF INGESCHAKELDE OVERSTROMINGSGEBIEDEN 

(DA 43) 

Gebruikers hebben de mogelijkheid om van de initiatiefnemer van een afgebakend 
overstromingsgebied een vergoeding te vragen, indien ze als gevolg van de actieve 
inschakeling van het overstromingsgebied een inkomstenverlies lijden bij hun professionele 
landbouw- of bosbouwactiviteit. 

Een Groep van Deskundigen, opgericht in uitvoering van het uitvoeringsbesluit financiële 
instrumenten

5
, verleent aan de waterbeheerder advies over de door de VLM voorgestelde 

vergoeding. 

Betrokken werkgroep(en): Groep van deskundigen 

Link met de 2de waterbeleidsnota: 4.2.1.3 Ruimte voor water verzekeren 

OUTPUT 2016/ 42 

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

Timing: ifv dossiers 

OUTPUT 2016/ 43 

Titel:    Advies uitbrengen bij ontvangst van dossiers 

Timing: ifv dossiers 

- OPVOLGING EN EVALUATIE VAN HET SOORTBESCHERMINGSPROGRAMMA BEVER (DA 44) 

In het soortbeschermingsprogramma (SBP) bever is opgenomen dat jaarlijks een evaluatie 
wordt gemaakt van de verspreiding en populatiegrootte van bever, de effectiviteit van het 
afsprakenkader, de kosteneffectiviteit van preventieve en milderende maatregelen, …waarbij 
indien nodig oplossingsvoorstellen voor knelpunten kunnen worden uitgewerkt. 

Bij terugkerende problemen kan volgens de leidraad in het SBP een bever(familie)  
weggevangen en verplaatst worden. Om te vermijden dat op het moment van vangst een 
locatie dient gezocht te worden, wordt jaarlijks proactief samen met de waterbeheerders en 
terreinbeheerders een lijst opgemaakt van consensuslocaties. 

Het CIW advies soortbeschermingsprogramma bever omvat een CIW-consensuskaart met 
mogelijke uitzetlocaties bever en een ANB-evaluatienota met de stand van zaken van de 
populatietrend, schadetrend en budgettaire weerslag. 

Betrokken werkgroep(en): WG Ecologisch Waterbeheer 

Link met de 2de waterbeleidsnota: 2.2.1.6 Aquatische en waterafhankelijke ecosystemen beschermen en herstellen 

Link met de stroomgebiedbeheerplannen Schelde & Maas (2016-2021): 4B_E_314 (Opvolgen, en indien nodig 
bijsturen, van herstel- en beheersmaatregelen voor bever) 

                                                      
5
 besluit van 24 juli 2009 tot uitvoering van de onteigening ten algemene nutte, het recht van voorkoop, de aankoopplicht, de vergoedingsplicht 

en de afbakening van overstromingsgebieden 



 

47 / 89 

OUTPUT 2016/ 44 

Titel:    CIW-advies opvolging soortbeschermingsprogramma bever  

Timing: CIW 14 december 2016 

- ADVISERING EN OPVOLGING VAN HET SOORTBESCHERMINGSPROGRAMMA BEEKPRIK, RIVIERDONDER-
PAD EN KLEINE MODDERKRUIPER (DA 45) 

In 2016 wordt het soortbeschermingsprogramma (SBP) voor beekprik, rivierdonderpad en 
kleine modderkruiper gefinaliseerd. Alvorens dit SBP wordt overgemaakt aan de Vlaamse 
Regering wordt het voorgelegd aan de WG Ecologisch Waterbeheer om de afstemming met de 
(ontwerp)stroomgebiedbeheerplannen te verzekeren. Na de vaststelling van het 
soortbeschermingsprogramma zal de uitvoering ervan jaarlijks opgevolgd worden door de WG 
Ecologisch Waterbeheer. 

Betrokken werkgroep(en): WG Ecologisch Waterbeheer 

Link met de 2de waterbeleidsnota: 2.2.1.6 Aquatische en waterafhankelijke ecosystemen beschermen en herstellen 

Link met de stroomgebiedbeheerplannen Schelde & Maas (2016-2021): 8A_B_001 (Opvolging van het 
soortbeschermingsprogramma voor beschermde vissen) 

OUTPUT 2016/ 45 

Titel:    CIW-advies soortbeschermingsprogramma beekprik, rivierdonderpad en kleine 
modderkruiper  

Timing: CIW 22 juni 2016 

- OPMAAK VAN EEN GECOÖRDINEERD ADVIES BIJ DE WATERBEHEERPLANNEN VAN BUURLANDEN EN 

BUURREGIO’S (DA 46) 

Het openbaar onderzoek over het ontwerp waterbeheerplan 2016-2021 van Brussel loopt van 
23/11/2015 tot en met 31/05/2016. Naar analogie met eerdere adviezen vanuit Vlaanderen op 
de waterbeheerplannen van buurlanden en -regio’s zal één gecoördineerd advies opgemaakt 
worden vanuit de CIW als bevoegde autoriteit in Vlaanderen voor de kaderrichtlijn Water en de 
Overstromingsrichtlijn. 

Betrokken werkgroep(en): PPG ismm WG Kaderichtlijn Water en WG Waterkwantiteit 

Link met de 2de waterbeleidsnota: 7.1.2 Grensoverschrijdende samenwerking intensifiëren 

OUTPUT 2016/ 46 

Titel:     Gecoördineerd ontwerp waterbeheerplan 2016-2021 (SGBP en ORBP) Brussel 

Timing: CIW 16 maart 2016 

Meerjarenplanning 2020 

// 

Recurrente taken/opvolgingstaken 

// 
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2.7 Kennis- en databeheer (P) 

Watersysteemkennis bundelen en uitdiepen en toegankelijk maken van het Vlaams wetenschappelijk onderzoek en van alle 
informatie en kennis over zoetwatersystemen  

2.7.1 Watersysteemkennis bundelen en uitdiepen (A) 

Werkplan 2016 

- ORGANISEREN VAN HET WATERFORUM (DA 47) 

Jaarlijks organiseert de CIW een waterforum waar gezocht wordt naar de kennislacunes en de 
noden inzake wetenschappelijk onderzoek m.b.t. een specifiek aspect van 
watersysteemkennis. De resultaten en adviezen worden kenbaar gemaakt aan de CIW om mee 
te nemen in de beleidsvoorbereiding.  

Betrokken werkgroep(en): WG Watersysteemkennis en CIW secretariaat i.s.m. WG Ecologisch 
Waterbeheer en de subWG D&M OW van de WG Kaderrichtlijn Water 

Link met de 2de waterbeleidsnota: 1.2.6 Watersysteemkennis bundelen, uitdiepen en ontsluiten;, 7.1.4 Communiceren, 
sensibiliseren en stimuleren 

OUTPUT 2016/ 47 

Titel:   Organiseren van het 13
e
 Waterforum (werktitel: Het belang van aquatische biota 

voor het beleid) 

Timing: 12 oktober 2016 

OUTPUT 2016/ 48 

Titel:   Conclusies Waterforum 2016 

Timing: CIW 14 december 2016 

- ONDERZOEK ROND HET THEMA WATER INVENTARISEREN (DA 48) 

De CIW hechtte in 2012 haar goedkeuring aan een jaarlijkse toelichting over de uitgevoerde, 
lopende en geplande onderzoeksprojecten inzake water gelinkt aan de vastgestelde 
onderzoeksprioriteiten op basis waarvan de mogelijkheden voor afstemming van initiatieven en 
voor samenwerkingsverbanden m.b.t. specifieke onderzoeksprojecten kunnen bekeken 
worden. Eind 2015 liep dit onderzoeksprogramma Water 2012-1015 af. Er wordt in het voorjaar 
2016 een concept voor een vervolgtraject uitgetekend voor dit onderzoeksprogramma. 

Betrokken werkgroep(en): WG Watersysteemkennis 

Link met de 2de waterbeleidsnota: 1.2.6 Watersysteemkennis bundelen, uitdiepen en ontsluiten 

Link met de stroomgebiedbeheerplannen Schelde & Maas (2016-2021): Een groot aantal maatregelen en acties uit de 
stroomgebiedbeheerplannen omvatten onderzoeksopdrachten (vb. 2-G,3-E, 4A-C, 5A-C, BB-E, 6-N, 7 A-E, 
8B-F) of kennisdelen (8A-E, modellen 7B-K,een kenniscentrum uitbouwen 8B-E),  

OUTPUT 2016/ 49 

Titel:   Voorstel voor een vervolgtraject voor het onderzoeksprogramma Water 

Timing: CIW 22 juni 2016 
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- IN UITVOERING BRENGEN VAN AFSPRAKENKADER WATERBODEMDATABANK (DA 49) 

Op de CIW van 7 mei 2015 hechtte de CIW haar goedkeuring aan het verderzetten van de 
samenwerking tussen de betrokken actoren binnen de CIW in kader van het voeden en het 
gebruiken van de waterbodemdatabank, zoals beschreven in het afsprakenkader. 

Betrokken werkgroep(en): WG Bagger- en Ruimingsspecie 

Link met de 2de waterbeleidsnota: 1.2.6 Watersysteemkennis bundelen, uitdiepen en ontsluiten 

Link met de stroomgebiedbeheerplannen Schelde & Maas (2016-2021): 8B_E_003 (Opvolgen van jaarlijkse 
hoeveelheid gestorte bagger- en ruiminsspecie en opvolgen van de resterende stortcapaciteit), 8B_F_078 
(Verder uitbouwen sedimentmeetnet) 

Timing: doorlopend in 2016 

Meerjarenplanning 2020 

- Het toegankelijk maken van het Vlaamse wetenschappelijk onderzoek en van alle informatie en kennis  over 
zoetwatersystemen (monitoringgegevens, wetgeving, economische data,…); 

- Het bevorderen van de visibiliteit van het Vlaamse wetenschappelijk onderzoek naar het grote publiek toe door 
vulgarisering en sensibilisering;  

- Het aanleveren van wetenschappelijke informatie aan beleidsverantwoordelijken en operationele waterbeheerders zodat 
zij deze kunnen gebruiken in hun beleidsvorming en beleidsuitvoering inzake waterbeheer; 

(WG Watersysteemkennis). 

- GWATES: bepaling grens- en streefwaarden voor grondwaterpeilen voor habitats (beoordeling test GWATES-
herziening) – in het kader van de opmaak van de droogterisicobeheerplannen (subWG D&M GW van de WG KRLW) 

- Mogelijkheden onderzoeken om data uit de waterbodem databank (Ql) te koppelen aan andere databanken (Qn) en aan 
kwaliteits- en kwantiteitsmodellen  

Recurrente taken/opvolgingstaken 

- Watersysteemkennis bundelen en uitdiepen: kennishiaten worden opgespoord, inhoudelijke opdrachten worden 
afgebakend, …. (WG Watersysteemkennis). 
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2.7.2 Watersysteemkennis ontwikkelen (A) 

Werkplan 2016 

- ANALYSE VAN DE WENSELIJKHEID EN MOGELIJKHEDEN VOOR HET UITWERKEN VAN EEN 

INVOERPORTAAL OVERSTROMINGEN VOOR PARTICULIEREN (DA 50) 

In 2015 werd een draaiboek opgesteld voor de opmaak en actualisatie van de kaart van de 
overstromingsgevoelige gebieden waarbij voorzien is in een maximale onderbouwing van de 
ingetekende contouren. In de huidige situatie worden enkel officiële overheidsinstanties 
betrokken bij het in kaart en beeld brengen van overstromingen. Rekening houdend met de 
evolutie van digitale multimedia en vooral de digitale fotografie is het aangewezen om na te 
gaan of de beschikbare informatie over overstromingen bij de burger eveneens maximaal kan 
gecapteerd en gearchiveerd worden. Na overstromingen verschijnen immers op verschillende 
multimedia filmpjes en foto’s die eveneens voor de waterbeheerders relevante informatie 
kunnen bevatten. 

Betrokken werkgroep(en): WG Watertoets 

Link met de 2de waterbeleidsnota: 1.2.6 Watersysteemkennis bundelen, uitdiepen en ontsluiten, 4.2.1.3 Ruimte voor 
water verzekeren 

OUTPUT 2016/ 50 

Titel:   Analyse voor het capteren van informatie bij particulieren over overstromingen 

Timing: CIW 22 juni 2016   

- ECOLOGISCH AFVOERREGIME VAN WATERLOPEN BEPALEN (DA 51) 

Kwantificeren van de indicatoren die het ecologisch afvoerregime (~ ecohydrologisch regime) 
van de waterloop kunnen inventariseren zodat de kwantitatieve ecologische toestand van de 
waterloop kan bepaald worden. 

Binnen de samenwerkingsovereenkomst tussen VMM en INBO werd begin 2015 aan INBO 
gevraagd om een methodiek uit te werken voor het bepalen van de E-flows. In november 2015 
werd op de WG EWB een toelichting gehouden over het plan van aanpak om deze methodiek 
uit te werken. De CIW werd hierover op de hoogte gebracht op 2 juli 2015.  

In 2016 wordt de methodiek uitgewerkt door het INBO. De CIW WG EWB dient als stuurgroep. 
Vanuit de WG WK wordt de opmaak van de Eflows verder opgevolgd en indien nodig wordt 
hieraan medewerking verleend. 

Betrokken werkgroep(en): WG Ecologisch Waterbeheer i.s.m. WG Waterkwantiteit 

Link met de 2de waterbeleidsnota: 1.2.6 Watersysteemkennis bundelen, uitdiepen en ontsluiten, 2.2.1.5 
Structuurkwaliteit van de waterlopen verhogen 

Link met de stroomgebiedbeheerplannen Schelde & Maas (2016-2021): 4B_B_142 (Verfijnen van het kader rond 
minimum– en maximum peilen in de waterloop gebaseerd op ecologische doelstellingen) 

OUTPUT 2016/ 51 

Titel:   Stand van zaken uitwerking methodiek voor de bepaling van het ecologisch 
afvoerregime van waterlopen 

Timing: CIW 16 maart 2016 
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OUTPUT 2016/ 52 

Titel:   Stand van zaken uitwerking methodiek voor het bepalen van kwantitatieve 
indicatoren mbt ecologisch afvoerregime 

Timing: CIW 14 december 2016 

- OPMAAK BEOORDELINGSKADER MBT IMPACT OVERSTROMINGEN OP AANWEZIGE VEGETATIES (DA 52) 

INBO voert in opdracht van ANB in 2015 en 2016 een vervolgonderzoek uit waarbij de impact 
van overstromingen (o.a. sedimentafzetting en nutriëntenaanvoer bij overstromingen) op de 
aanwezige vegetaties verder wordt onderzocht en waarbij wordt nagegaan welke natuurdoelen 
combineerbaar zijn met bepaalde overstromingsregimes. Dit onderzoek wordt opgevolgd door 
de WG Ecologisch Waterbeheer en moet leiden tot een concreet beoordelingskader voor de 
impact van overstromingen op aanwezige of tot doel gestelde vegetaties, dat door alle 
waterbeheerders in Vlaanderen kan toegepast worden.. 

Betrokken werkgroep(en): WG Ecologisch Waterbeheer 

Link met de 2de waterbeleidsnota: 1.2.6 Watersysteemkennis bundelen, uitdiepen en ontsluiten, 2.2.1.6 Aquatische en 
waterafhankelijke ecosystemen beschermen en herstellen 

OUTPUT 2016/ 53 

Titel:   Beoordelingskader voor de impact van overstromingen op aanwezige of tot doel 
gestelde vegetaties 

Timing: CIW 14 december 2016 

- OPVOLGEN ONDERZOEKSPROJECT SEDIMENTBALANS (DA 53) 

De gunning van de opdracht vond plaats eind 2012. In de loop van 2016 zal de WG Bagger- en 
Ruimingsspecie de vordering van de opdracht verder opvolgen door regelmatige 
terugkoppeling. 

Betrokken werkgroep(en): WG Bagger- en Ruimingsspecie 

Link met de 2de waterbeleidsnota: 1.2.6 Watersysteemkennis bundelen, uitdiepen en ontsluiten, 4.2.1.6 De sediment- 
en waterbodemtoestand efficiënt aanpakken 

Link met de stroomgebiedbeheerplannen Schelde & Maas (2016-2021): 8B_F_079 (Vervolgtraject sedimentbalans) 

Timing: doorlopend in 2016 

- OPVOLGEN ONDERZOEK BRAKKE/ZOUTE TRIADE (DA 54) 

Uitwerking van een beoordeling van brakke en zoute waterbodems volgens een 
triadebeoordeling. Studie is gestart in 2014 en liep tot 2015. Doel is het opstellen van een 
brakke/zoute triade (fysico-chemische analyse, ecotoxicologische en biologische evaluatie) om 
brakke/zoute waterbodems te kunnen monitoren, kwaliteit te inventariseren en karteren. De 
resultaten van deze studie zullen begin 2016 gepresenteerd worden aan de CIW Werkgroep 
Bagger- en Ruimingsspecie. 

Betrokken werkgroep(en): WG Bagger- en Ruimingsspecie 

Link met de 2de waterbeleidsnota: 1.2.6 Watersysteemkennis bundelen, uitdiepen en ontsluiten, 4.2.1.6 De sediment- 
en waterbodemtoestand efficiënt aanpakken 

Link met de stroomgebiedbeheerplannen Schelde & Maas (2016-2021): 8B_F_022 (Onderzoek naar de interactie 
waterbodem-waterkolom) 

Timing: voorjaar 2016 
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- ONDERZOEK NAAR DE ASPECTEN DIE DE AFZETMOGELIJKHEDEN VAN BAGGER- EN RUIMINGSSPECIE 

BEÏNVLOEDEN (DA 55) 

Bagger- en Ruimingsspecie die voldoet aan de normen voor hergebruik vindt soms toch niet de 
weg naar een nuttige toepassing De CIW werkgroep Bagger- en Ruimingsspecie zal nagaan 
welke de oorzaken hiervan kunnen zijn en of oplossingen kunnen worden uitgewerkt. 

Betrokken werkgroep(en): WG Bagger- en Ruimingsspecie 

Link met de 2de waterbeleidsnota: 2.2.1.5 Structuurkwaliteit van de waterloop verhogen, 4.2.1.3 Ruimte voor water 
verzekeren, 4.2.1.4 Schade door wateroverlast verminderen, 6.1.3. Scheepvaart 

Link met de stroomgebiedbeheerplannen Schelde & Maas (2016-2021): 8B_E_003 (Opvolgen van jaarlijkse 
hoeveelheid gestorte bagger- en ruiminsspecie en opvolgen van de resterende stortcapaciteit) 

OUTPUT 2016/ 54 

Titel:   Oorzaken en oplossingen van moeilijke afzet van herbruikbare Bagger- en 
Ruimingsspecie 

Timing: CIW 12 oktober 2016 

- OPSTELLEN VAN EEN MODELBESTEK WATERBODEMONDERZOEK (DA 56) 

Met het oog op een uniforme aanbesteding van waterbodemonderzoeken en maximale 
uitwisseling van ervaring tussen waterbeheerders wordt werk gemaakt van een modelbestek. 

Betrokken werkgroep(en): WG Bagger- en Ruimingsspecie 

Link met de 2de waterbeleidsnota:  1.2.6 Watersysteemkennis bundelen, uitdiepen en ontsluiten, 4.2.1.6 De sediment- 
en waterbodemtoestand efficiënt aanpakken 

OUTPUT 2016/ 55 

Titel:   Modelbestek waterbodemonderzoek 

Timing: CIW 22 juni 2016 

- OPVOLGEN ONDERZOEK WATERBALANSEN (DA 57) 

Opvolgen van de studie ‘Modellering van waterbeschikbaarheid en waterallocatiestrategieën in 
het Scheldestroomgebied’ die tot doel heeft de verbetering en uitbreiding van het huidige 
modelinstrumentarium voor waterbeschikbaarheid van de Scheldebekken. In de studie worden 
volgende deelopdrachten voorzien: 

- DO-1 Verbetering van het modelinstrumentarium. 

- DO-2 Ontwikkeling van een methodologie voor het actualiseren van het watergebruik. 

- DO-3 Modellering van de huidige toestand op regionaal niveau. 

- DO-4 Analyses van het effect van klimaatsverandering. 

- DO-5 Scenario analyses en bijkomende opdrachten. 

Betrokken werkgroep(en): WG Waterkwantiteit 

Link met de 2de waterbeleidsnota:  1.2.6 Watersysteemkennis bundelen, uitdiepen en ontsluiten, 4.2.1.5 Watertekorten 
minimaliseren 

OUTPUT 2016/ 56 

Titel:   Kennisname en vertalen van de resultaten van  DO-1, DO-3 en DO-4 van de 
waterbalansstudie naar beleidsaanbevelingen 

Timing: CIW 14 december 2016 
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Meerjarenplanning 2020 

- Onder meer op basis van de resultaten van het onderzoek naar de effecten van overstromingen op de aanwezige 
vegetatie (zie werkplan 2016) zal een instrument uitgewerkt worden om de combineerbaarheid van 
overstromingsregimes en (Europese) natuurdoelen te beoordelen. Dit instrument zal ter goedkeuring voorgelegd worden 
aan de CIW. Daarna zullen de nodige afspraken gemaakt worden voor een zo uniform mogelijk gebruik van dit 
instrument in Vlaanderen. 

Recurrente taken/opvolgingstaken 

- Het verder uitbouwen van de meetnetten ten behoeve van het waterbeheer in het algemeen en het hoogwaterbeheer in 
het bijzonder (WG Waterkwantiteit) 

- Het opvolgen van studieopdrachten (overstromingsrisicobeheerplannen, onderzoek modellering gebiedsdekkende 
waterbalansen, conceptuele modellering, verbeterde gevolgenmodellering overstromingen,…) (WG Waterkwantiteit). 

- Opvolgen relevante studies (fingerprinting, onderzoek naar de mogelijkheden voor ontwikkeling van de afzetmarkt van 
bagger- en ruimings- en infrastructuurspecie als alternatief voor oppervlaktedelfstoffen,…). (WG Bagger- en 
Ruimingsspecie). 

- Opvolgen van de verschillende stappen in het onderzoek en sanering van waterbodems (zoals bepaald in het Decreet 
van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming), incl opvolging van de resultaten van de 
15 waterbodemonderzoeken en de effectieve waterbodemsaneringen die n.a.v. die waterbodemonderzoeken zullen 
worden uitgevoerd (WG Bagger- en Ruimingsspecie). 

- Innovatie en conceptuele benadering voor waterberging onderzoeken: zowel publieke als private initiatiefnemers en de 
professionele bouwsector en planningssector dienen overtuigd te raken van de meerwaarde die ze kunnen creëren met 
innovatieve en multifunctionele ideeën om water in de beperkte beschikbare ruimte vast te houden en te bergen. De 
combinatie van groen (kleinschalig en grootschalig) als ‘spons’ voor water en verhoging van de leefwaarde verdient 
hierbij bijzondere aandacht (WG Watertoets). 

- Het opvolgen van studieopdrachten mbt aspecten ecologisch waterbeheer (WG Ecologisch Waterbeheer) 

- Kennisopbouw rond overstromingsbestendig bouwen (WG Watertoets) 
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2.8 Interne werking 

2.8.1 Jaarplanning (A) 

In navolging van de aanbevelingen van de evaluatie van de CIW (werkgroepen) in 2009 wordt werk gemaakt van een 
meerjarenplanning. Deze planning wordt jaarlijks geconcretiseerd in het werkplan van de CIW. Hierbij gaat ook aandacht 
naar begrotingsaspecten die kaderen in de uitvoering van specifieke taken en outputs zoals de (gedeelde) financiering van 
studieopdrachten, organisatie van studiedagen enz. 

Werkplan 2016 

- HET OPMAKEN VAN HET CIW WERKPLAN(DA 58) 

Het CIW Werkplan 2016 wordt geëvalueerd en het CIW werkplan 2017 opgemaakt obv de 
evaluatie en de MJP2020, die waar nodig wordt geactualiseerd en/of aangevuld (MJP 2019 – 
2021). 

Betrokken werkgroep(en): Permanente Projectgroep o.b.v. input alle werkgroepen 

Link met de 2de waterbeleidsnota: 7.1.1 Beleidsoverschrijdende afstemming en samenwerking versterken 

OUTPUT 2016/ 57 

Titel:   : CIW werkplan 2017 (incl. MJP 2021) m.i.v. evaluatie CIW Werkplan 2016 

Timing:   CIW 14 december 2016 

- HET OPMAKEN VAN DE JAARDOELSTELLINGEN VOOR DE BEKKENSTRUCTUREN (DA 59) 

Voorbereiding van de jaardoelstellingen voor de bekkensecretariaten en ondersteuning van de 
planning van de bekkenbesturen en bekkenraden. 

Betrokken werkgroep(en): WG Bekkenwerking 

Link met de 2de waterbeleidsnota: 7.1.1 Beleidsoverschrijdende afstemming en samenwerking versterken 

OUTPUT 2016/ 58 

Titel:   Bijdrage van de CIW voor het werkplan 2017 voor de bekkenstructuren 

Timing: CIW 22 juni 2016 

Meerjarenplanning 2020 

- Opmaak CIW werkplan 2017, … obv (geactualiseerde) meerjarenplanning (Permanente Projectgroep obv input alle 
werkgroepen) 

- Opmaak MrJP 2020 – 2023,… (Permanente Projectgroep obv input alle werkgroepen) 

Recurrente taken/opvolgingstaken 

- Opvolging uitvoering werkplannen en meerjarenplanning (Permanente Projectgroep). 

- Een uniforme aanpak van de bekkenwerking garanderen via:  

- de werking van de bekkenstructuren opvolgen; 

- de bekkensecretariaten rapporteren tussentijds aan de werkgroep Bekkenwerking over aandachtspunten bij de 
voortgang van het bekkenspecifieke deel van het wateruitvoeringsprogramma en over belangrijke beslissingen 
van de bekkenbesturen. Knelpunten en potenties worden ad hoc gemeld aan de werkgroep Bekkenwerking; 

- de coördinatie van de voorbereiding van de vergaderingen van de bekkenbesturen en bekkenraden verloopt via 
de werkgroep Bekkenwerking en de sub- of ad hoc werkgroepen; 
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- de voorbereiding van de jaardoelstellingen voor de bekkensecretariaten en ondersteuning van de planning van 
de bekkenstructuren. De bijdrage van de CIW aan het werkplan van de bekkenstructuren bevat de in het 
bedoelde werkjaar minstens uit te voeren taken die gemeenschappelijk zijn voor de 11 bekkens. De 
bekkenstructuren beslissen zelf over eventuele bekkenspecifieke aanvullingen; 

- de terugkoppeling over het grensoverschrijdend overleg; 

- het dynamiseren van de bekkenraden.  

(WG Bekkenwerking) 
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2.8.2 Bevorderen (horizontale) samenwerking (A) 

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW), verantwoordelijk voor de coördinatie van het integraal waterbeleid in 
Vlaanderen, verenigt de verschillende waterbeheerders en administraties op het vlak van waterbeleid. Overleg gebaseerd op 
een zeer nauwe samenwerking, open communicatie en duidelijke afspraken neemt een prominente plaats in binnen de CIW 
werking. 

Werkplan 2016 

- ORGANISEREN OVERLEGMOMENTEN VAN CIW WERKGROEPVOORZITTERS EN –SECRETARISSEN (DA 

60) 

Organiseren van overlegmomenten i.f.v. specifieke onderwerpen die in meerdere werkgroepen 
aan bod komen; al dan niet gecombineerd met terreinbezoek. Mogelijke inhoudelijke 
onderwerpen voor 2016 zijn de voorbereiding van de opmaak van 3de waterbeleidsnota, de 
voorbereiding van de stroomgebiedbeheerplannen 2022 -2027, het wateruitvoeringsprogramma 
2016 (inclusief opvolgingsinstrument) en het werkplan 2017 (zie 2.1.1 Waterbeleidsnota (A), 
2.2.1 Stroomgebiedbeheerplannen opmaken (A), WUP en 2.8.1 Jaarplanning (A)). 

Betrokken werkgroep(en): Permanente Projectgroep ism WG voorzitters en secretarissen 

Link met de 2de waterbeleidsnota: 7.1.1 Beleidsoverschrijdende afstemming en samenwerking versterken 

OUTPUT 2016/ 59 

Titel:   Overleg werkgroepvoorzitters en –secretarissen (voorbereiding WP 2017 en i.f.v. 
dossierspecifieke items) 

Timing: 24 oktober 2016 

- ORGANISEREN (INTERNE) STUDIEDAGEN (DA 61) 

Het organiseren van een studiedag met bezoek aan relevante projecten om de voeling met het 
veld te vergroten. 

Betrokken werkgroep(en): WG Bagger- en Ruimingsspecie, adviesgroep Watertoets 

Link met de 2de waterbeleidsnota: 7.1.1 Beleidsoverschrijdende afstemming en samenwerking versterken, 7.1.4 
Communiceren, sensibiliseren en stimuleren 

Timing: medio 2016 

Meerjarenplanning 2020 

// 

Recurrente taken/opvolgingstaken 

- Organiseren van overlegmomenten tussen WG voorzitters en secretarissen met het oog op een continue verbetering 
van de horizontale samenwerking en ontwikkelen van nieuwe initiatieven (Permanente Projectgroep ism WG voorzitters 
en secretarissen). 



 

57 / 89 

2.8.3 Efficiënt beheren van documenten (A) 

Het Document Management Systeem wordt actueel gehouden en door iedereen optimaal gebruikt. 

Werkplan 2016 

De noodzakelijke aanpassingen zullen gebeuren om ervoor te zorgen dat de opzet van het DMS en 
de verschillende DMS-dossiers aangepast zijn aan de wijzigingen van het decreet IWB en de 
nieuwe overlegstructuren. Tegelijkertijd zal ook gebruikersbeheer en de gebruiksvriendelijkheid voor 
de beheerder van het DMS geëvalueerd worden, met het doel hier een verbetering te 
bewerkstelligen. 

Meerjarenplanning 2020 

// 

Recurrente taken/opvolgingstaken 

- Het DMS wordt onderhouden en het beheer van (nieuwe) gebruikers opgevolgd (CIW secretariaat). 

- De dossiers op DMS worden correct en volgens de afspraken beheerd (alle werkgroepen). 
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Bijlage 1: overzicht van de realisaties van de CIW in 2015 

Activiteit 

 
Deelactiviteit Output 2015 WP 15 - evaluatie 

nr titel titel Output (titel) 
CIW 

Werkgroep 
svz 

uitvoering 
toelichting bij svz uitvoering 

1.2 
Visie op 
financiering 
waterbeheer  

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

WG KRLW lopend 

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

1.2 
Visie op 
financiering 
waterbeheer  

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

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

WG KRLW uitgevoerd 

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

 
Deelactiviteit Output 2015 WP 15 - evaluatie 

nr titel titel Output (titel) 
CIW 

Werkgroep 
svz 

uitvoering 
toelichting bij svz uitvoering 

1.2 
Visie op 
financiering 
waterbeheer  

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

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

WG KRLW uitgevoerd 

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

1.2 
Visie op 
financiering 
waterbeheer  

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

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

WG KRLW uitgevoerd 

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

 
Deelactiviteit Output 2015 WP 15 - evaluatie 

nr titel titel Output (titel) 
CIW 

Werkgroep 
svz 

uitvoering 
toelichting bij svz uitvoering 

1.2 
Visie op 
financiering 
waterbeheer  

ONTWIKKELEN VAN EEN 
BETER INZICHT IN KOSTEN 
EN BATEN VOOR HET 
ONDERZOEK EN DE 
SANERING VAN 
WATERBODEMS, IN HET 
KADER VAN HET STREVEN 
NAAR EEN DUURZAME 
FINANCIERINGS-OPLOSSING 

Visienota duurzame 
financieringsoplossing 
waterbodems 

WG BRS lopend 

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

2.1 

Stroomgebie
dbeheerplan
nen 
opmaken 

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

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

WG KRLW uitgevoerd 

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

2.1 

Stroomgebie
dbeheerplan
nen 
opmaken 

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

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

WG KRLW uitgevoerd 

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

 
Deelactiviteit Output 2015 WP 15 - evaluatie 

nr titel titel Output (titel) 
CIW 

Werkgroep 
svz 

uitvoering 
toelichting bij svz uitvoering 

2.1 

Stroomgebie
dbeheerplan
nen 
opmaken 

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

Overwegingsdocumenten en 
definitieve ontwerpen 
stroomgebiedbeheerplannen 
Schelde en Maas 2016-2021 

WG KRLW uitgevoerd 

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

2.1 

Stroomgebie
dbeheerplan
nen 
opmaken 

BEKKENSPECIFIEKE DELEN 

Definitieve ontwerpen van de 
bekkenspecifieke delen en 
bijhorende 
overwegingsdocumenten 

WG BW uitgevoerd 

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

 
Deelactiviteit Output 2015 WP 15 - evaluatie 

nr titel titel Output (titel) 
CIW 

Werkgroep 
svz 

uitvoering 
toelichting bij svz uitvoering 

2.1 

Stroomgebie
dbeheerplan
nen 
opmaken 

OPMAAK VAN EEN 
GEACTUALISEERDE 
PRIORITEITENLIJST 
WATERBODEMS 

Geactualiseerde prioriteitenlijst 
waterbodems 

WG BRS 
uitgevoerd 
(ON HOLD) 

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

2.2 

Stroomgebie
dbeheerplan
nen 
uitvoeren en 
rapporteren 

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

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

WG KRLW lopend 

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

2.2 

Stroomgebie
dbeheerplan
nen 
uitvoeren en 
rapporteren 

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

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

WG WKW lopend 

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

 
Deelactiviteit Output 2015 WP 15 - evaluatie 

nr titel titel Output (titel) 
CIW 

Werkgroep 
svz 

uitvoering 
toelichting bij svz uitvoering 

2.2 

Stroomgebie
dbeheerplan
nen 
uitvoeren en 
rapporteren 

OPVOLGEN EN 
RAPPORTEREN 
MAATREGELENPROGRAMM
A 1STE GENERATIE 
STROOMGEBIED-
BEHEERPLANNEN 

Stand van zaken uitvoering 
maatregelenprogramma 1ste 
generatie 
stroomgebiedbeheer¬plannen 

WG KRLW uitgevoerd 

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

2.2 

Stroomgebie
dbeheerplan
nen 
uitvoeren en 
rapporteren 

OPMAAK VAN HET 
WATERUITVOERINGSPROGR
AMMA (WUP)  

Concept 
wateruitvoeringsprogramma 

PPG uitgevoerd 

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

2.2 

Stroomgebie
dbeheerplan
nen 
uitvoeren en 
rapporteren 

OPMAAK VAN HET 
WATERUITVOERINGSPROGR
AMMA (WUP)  

Wateruitvoeringsprogramma 
2015 

PPG uitgevoerd 

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



 

64 / 89 

Activiteit 

 
Deelactiviteit Output 2015 WP 15 - evaluatie 

nr titel titel Output (titel) 
CIW 

Werkgroep 
svz 

uitvoering 
toelichting bij svz uitvoering 

2.2 

Stroomgebie
dbeheerplan
nen 
uitvoeren en 
rapporteren 

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

Stand van zaken ontwikkelen 
opvolgingsinstrument actie- 
maatregelenprogramma 
stroomgebiedbeheerplannen 

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

2.2 

Stroomgebie
dbeheerplan
nen 
uitvoeren en 
rapporteren 

COÖRDINEREN VAN DE 
OPMAAK VAN DE 
BEKKENVOORTGANGSRAPP
ORTEN  

Concept 
wateruitvoeringsprogramma – 
deel mbt integratie BVR 

WG BW uitgevoerd 

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

2.3 
Andere 
(beleids)plan
nen 

OPVOLGING UITVOERING 
GLOBALE EVALUATIE 
OVERSTROMINGEN 2010 EN 
RESOLUTIE WATEROVERLAST 

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

PPG uitgevoerd 

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

2.3 
Andere 
(beleids)plan
nen 

OPVOLGING UITVOERING 
GLOBALE EVALUATIE 
OVERSTROMINGEN 2010 EN 
RESOLUTIE WATEROVERLAST 

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

PPG uitgevoerd 

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

 
Deelactiviteit Output 2015 WP 15 - evaluatie 

nr titel titel Output (titel) 
CIW 

Werkgroep 
svz 

uitvoering 
toelichting bij svz uitvoering 

2.3 
Andere 
(beleids)plan
nen 

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

Terugkoppeling met betrekking 
tot opmaak ORBP Dender 

PPG 
uitgevoerd 

via WG WKW 

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

2.3 
Andere 
(beleids)plan
nen 

ACTIEPLAN VOOR DE 
UITWERKING VAN DE 
MEERLAAGSE 
WATERVEILIGHEID  

Actieplan Meerlaagse 
Waterveiligheid 

WG WKW uitgevoerd 

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

2.3 
Andere 
(beleids)plan
nen 

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

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

WG WKW uitgevoerd 

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

 
Deelactiviteit Output 2015 WP 15 - evaluatie 

nr titel titel Output (titel) 
CIW 

Werkgroep 
svz 

uitvoering 
toelichting bij svz uitvoering 

2.3 
Andere 
(beleids)plan
nen 

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

Nota stand van zaken uitvoering 
Benelux-beschikking vismigratie 

WG EWB lopend 

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

3.1 

Decreten, 
uitvoeringsb
esluiten IWB 
en 
ministeriële 
besluiten 

NADERE REGELS 
OEVERZONEPROJECTEN  

Inhoudelijk voorstel 
oeverzoneprojecten  

WG EWB lopend 

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

3.1 

Decreten, 
uitvoeringsb
esluiten IWB 
en 
ministeriële 
besluiten 

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

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

WG WT uitgevoerd 

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

 
Deelactiviteit Output 2015 WP 15 - evaluatie 

nr titel titel Output (titel) 
CIW 

Werkgroep 
svz 

uitvoering 
toelichting bij svz uitvoering 

3.1 

Decreten, 
uitvoeringsb
esluiten IWB 
en 
ministeriële 
besluiten 

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

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

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

3.1 

Decreten, 
uitvoeringsb
esluiten IWB 
en 
ministeriële 
besluiten 

EVALUEREN VAN HET 
NORMENKADER VOOR 
HERGEBRUIK VAN BAGGER- 
EN RUIMINGSSPECIE  

Evaluatienota normenkader voor 
hergebruik van bagger- en 
ruimingsspecie 

WG BRS uitgevoerd 

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

3.1 

Decreten, 
uitvoeringsb
esluiten IWB 
en 
ministeriële 
besluiten 

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

  subWG VHA lopend 

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

3.1 

Decreten, 
uitvoeringsb
esluiten IWB 
en 
ministeriële 
besluiten 

OPMAKEN JURIDISCH-
WETTELIJK STATUUT VHA – 
ERKENNING AUTHENTIEKE 
GEOGRAFISCHE 
GEGEVENSBRON 

Ontwerp besluit juridisch-
wettelijk statuut VHA 

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

 
Deelactiviteit Output 2015 WP 15 - evaluatie 

nr titel titel Output (titel) 
CIW 

Werkgroep 
svz 

uitvoering 
toelichting bij svz uitvoering 

3.2 

Codes goede 
praktijk, 
omzendbriev
en, 
leidraden…  

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

Geactualiseerde Code van Goede 
Praktijk Bagger- en 
Ruimingsspecie 

WG BRS uitgevoerd 

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

3.2 

Codes goede 
praktijk, 
omzendbriev
en, 
leidraden…  

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

Geïntegreerde leidraad voor 
Code van Goede Praktijk Bagger- 
en Ruimingsspecie en Code van 
Goede Natuurpraktijk 

WG BRS lopend 

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

3.2 

Codes goede 
praktijk, 
omzendbriev
en, 
leidraden…  

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

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

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

 
Deelactiviteit Output 2015 WP 15 - evaluatie 

nr titel titel Output (titel) 
CIW 

Werkgroep 
svz 

uitvoering 
toelichting bij svz uitvoering 

3.2 

Codes goede 
praktijk, 
omzendbriev
en, 
leidraden…  

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

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

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

3.2 

Codes goede 
praktijk, 
omzendbriev
en, 
leidraden…  

UITWERKING VAN REGELING 
KANO- EN KAJAKVAART OP 
ONBEVAARBARE 
WATERLOPEN  

Regelgevingskader kano- en 
kajakvaart richting 
implementatie 

WG EWB lopend 

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

3.2 

Codes goede 
praktijk, 
omzendbriev
en, 
leidraden…  

DOSSIER SIGNAALGEBIEDEN 
REEKS 3 AFRONDEN  

Administratief dossier 
signaalgebieden reeks 3 

CIW-sec lopend 

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

Werkgroep 
svz 

uitvoering 
toelichting bij svz uitvoering 

3.3 Handhaving 

THEMATISCHE PRIORITEITEN 
HANDHAVING IN HET KADER 
VAN INTEGRAAL 
WATERBELEID 

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

PPG lopend 

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

3.3 Handhaving 

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

Model handhavingsbeleid voor 
gemeenten ten aanzien van 
aansluitplicht en 
handhavingsplicht 

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

4.1 
Stroomgebie
dbeheerplan
nen 

BEKENDMAKING 
STROOMGEBIEDBEHEERPLA
NNEN SCHELDE EN MAAS 
2016-2021  

Communicatieplan op 
hoofdlijnen bekendmaking 
stroomgebiedbeheerplannen 
Schelde en Maas 2016-2021 

PPG uitgevoerd 

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

Werkgroep 
svz 

uitvoering 
toelichting bij svz uitvoering 

4.2 Andere 

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

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

WG EWB uitgevoerd 

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

4.2 Andere 

COMMUNICATIE ROND 
AFSPRAKEN OVER 
INTEGRALE AANPAK 
VISSTERFTE  

  WG EWB uitgevoerd 

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

Werkgroep 
svz 

uitvoering 
toelichting bij svz uitvoering 

4.2 Andere 

ONTWIKKELING 
COMMUNICATIETOOL(S) 
INZAKE “MEERLAAGSE 
WATERVEILIGHEID”  

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

WG WKW uitgevoerd 

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

4.2 Andere 
SYMPOSIUM MEERLAAGSE 
WATERVEILIGHEID  

Terugkoppeling over het 
symposium 

WG WKW uitgevoerd 

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

4.2 Andere 

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

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



 

73 / 89 

Activiteit 

 
Deelactiviteit Output 2015 WP 15 - evaluatie 

nr titel titel Output (titel) 
CIW 

Werkgroep 
svz 

uitvoering 
toelichting bij svz uitvoering 

4.2 Andere 

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

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

WG WT uitgevoerd 

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

4.2 Andere 
MEEWERKEN AAN DE 
ORGANISATIE STUDIEDAG 
VVSG  

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

4.2 Andere 

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

Inventarisatie noodzakelijke 
aanpassingen CIW huisstijl ifv 
huisstijl Vlaamse Overheid 

PPG uitgevoerd 

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

4.2 Andere 

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

Aangepaste CIW huisstijl ifv 
huisstijl Vlaamse Overheid 

PPG uitgevoerd 

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

Werkgroep 
svz 

uitvoering 
toelichting bij svz uitvoering 

5.1 
Grensovesch
rijdend 
overleg 

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

  WG KRLW uitgevoerd 

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

5.1 
Grensovesch
rijdend 
overleg 

AFSPRAKEN MET FRANKRIJK 
EN WALLONIË INZAKE 
WATERVERDELING LEIE EN 
SCHELDE   

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

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

5.2 
Overleg 
middenveld  

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

  PPG uitgevoerd 

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

5.3 
Ander 
overleg  

OPRICHTEN/OPSTARTEN 
OVERLEG(STRUCTUUR) 
VERZEKERINGSSECTOR 

Plan van aanpak overleg met 
verzekeringssector 

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

Werkgroep 
svz 

uitvoering 
toelichting bij svz uitvoering 

5.3 
Ander 
overleg  

OPRICHTEN/OPSTARTEN 
OVERLEG(STRUCTUUR) 
VERZEKERINGSSECTOR 

Stand van zaken gevoerd overleg 
met verzekeringssector 

WG WKW uitgevoerd 

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

6.2 Adviseren IPs 
CONCEPT INTEGRATIE 
ADVISERINGEN IPS IN HET 
WUP 

Concept 
wateruitvoeringsprogramma – 
deel mbt integratie adviseringen 
IPs 

WG BW uitgevoerd 

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

6.3 
Adviseren 
andere  

ADVISERING 
VERGOEDINGSAANVRAGEN 
VOOR ACTIEF 
INGESCHAKELDE 
OVERSTROMINGSGEBIEDEN  

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

GRvD nvt Er werden geen dossiers geadviseerd in 2016. 

6.3 
Adviseren 
andere  

ADVISERING 
VERGOEDINGSAANVRAGEN 
VOOR ACTIEF 
INGESCHAKELDE 
OVERSTROMINGSGEBIEDEN  

Advies uitbrengen bij ontvangst 
van dossiers 

GRvD nvt Er werden geen dossiers geadviseerd in 2016. 

6.3 
Adviseren 
andere  

ADVISERING VOORTGANG 
PALINGBEHEERPLAN  

Advies m.b.t. Vlaams deel 
voortgangsrapportering 
Palingbeheerplan 

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

Werkgroep 
svz 

uitvoering 
toelichting bij svz uitvoering 

6.3 
Adviseren 
andere  

OPVOLGING EN EVALUATIE 
VAN HET 
SOORTBESCHERMINGSPROG
RAMMA BEVER  

CIW-advies 
soortbeschermingsprogramma 
bever  

WG EWB lopend 

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

6.3 
Adviseren 
andere  

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

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

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

6.3 
Adviseren 
andere  

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

Gecoördineerd advies op de 
waterbeheerplannen van 
Nederland en Frankrijk 

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

  
Adviseren 
andere  

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

Gecoördineerd advies op de 
waterbeheerplannen van 
Wallonië 

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

7.1 

Watersystee
mkennis 
bundelen en 
uitdiepen  

ORGANISEREN VAN HET 
WATERFORUM  

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

WG WSK uitgevoerd 

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

Werkgroep 
svz 

uitvoering 
toelichting bij svz uitvoering 

7.1 

Watersystee
mkennis 
bundelen en 
uitdiepen  

ORGANISEREN VAN HET 
WATERFORUM  

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

7.1 

Watersystee
mkennis 
bundelen en 
uitdiepen  

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

  WG WSK uitgevoerd 

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

7.2 
Watersystee
mkennis 
ontwikkelen 

ECOLOGISCH 
AFVOERREGIME VAN 
WATERLOPEN BEPALEN  

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

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

7.2 
Watersystee
mkennis 
ontwikkelen 

OPVOLGEN 
ONDERZOEKSPROJECT 
SEDIMENTBALANS  

  WG BRS lopend 

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

7.2 
Watersystee
mkennis 
ontwikkelen 

OPVOLGEN ONDERZOEK 
BRAKKE/ZOUTE TRIADE 

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



 

78 / 89 

Activiteit 

 
Deelactiviteit Output 2015 WP 15 - evaluatie 

nr titel titel Output (titel) 
CIW 

Werkgroep 
svz 

uitvoering 
toelichting bij svz uitvoering 

7.2 
Watersystee
mkennis 
ontwikkelen 

OPVOLGEN ONDERZOEK 
MBT IMPACT 
OVERSTROMINGEN OP IHD  

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

7.2 
Watersystee
mkennis 
ontwikkelen 

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

Draaiboek voor kartering 
overstromingen 

WG WT uitgevoerd 

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

7.2 
Watersystee
mkennis 
ontwikkelen 

UITBREIDING DECENTRAAL 
BEHEER VLAAMSE 
HYDROGRAFISCHE ATLAS 
(VHA)  

Uitbreiding decentraal beheer 
met kunstwerken en 
dwarsprofielen 

subWG VHA uitgevoerd 

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

7.2 
Watersystee
mkennis 
ontwikkelen 

OPSTELLEN VAN EEN 
MODELBESTEK 
WATERBODEMONDERZOEK  

Modelbestek 
waterbodemonderzoek 

WG BRS lopend 

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

 
Deelactiviteit Output 2015 WP 15 - evaluatie 

nr titel titel Output (titel) 
CIW 

Werkgroep 
svz 

uitvoering 
toelichting bij svz uitvoering 

7.2 
Watersystee
mkennis 
ontwikkelen 

OPVOLGEN ONDERZOEK 
WATERBALANSEN  

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

WG WKW lopend 

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

8.1 Jaarplanning 
HET OPMAKEN VAN HET CIW 
WERKPLAN 2016  

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

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

8.1 Jaarplanning 
OPMAKEN 
JAARDOELSTELLINGEN VOOR 
DE BEKKENSECRETARIATEN  

Bijdrage CIW voor werkplan 2015 
BB, BR en Bsec 

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

8.2 

Bevorderen 
(horizontale) 
samenwerki
ng  

ORGANISEREN 
OVERLEGMOMENTEN VAN 
CIW WERKGROEP 
VOORZITTERS EN –
SECRETARISSEN  

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

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

8.2 

Bevorderen 
(horizontale) 
samenwerki
ng  

ORGANISEREN (INTERNE) 
STUDIEDAGEN  

  WG BRS uitgevoerd 
Een studiedag "haven Antwerpen" met een bezoek aan de baggerwerken van het 
vijfde havendok ging door op 4 juni 2015. 
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Bijlage 2: outputs voor 2016 per CIW vergadering 

(Gebruikte afkortingen in de tabel: PPG = Permanente Projectgroep; CIW-sec= CIW secretariaat; WG BW = CIW werkgroep Bekkenwerking; WG BRS = CIW werkgroep Bagger- en 
Ruimingsspecie; WG EWB= CIW werkgroep Ecologisch Waterbeheer; WG KRLW= CIW werkgroep Kaderrichtlijn Water; WG WKW = CIW werkgroep Waterkwantiteit; WG WSK = CIW 
werkgroep Watersysteemkennis; subW VHA = subwerkgroep Vlaamse Hydrografische Atlas; WG WT = CIW werkgroep Watertoets, WG WZ = CIW werkgroep Waterzuivering; subWG 
D&M OW = subwerkgroep Doelstellingen en Monitoring; subWG GW= subwerkgroep Grondwater, ad hoc WT= ad hoc werkgroep Watertoets). 

CIW vergadering van 16 maart 2016 

Activiteit Deelactiviteit Output 

nr titel nr titel nr titel WG ism 
beslissing/

svz 

2.2 

Stroomgebiedbeheerp

lannen uitvoeren en 

rapporteren 
8 

EC RAPPORTERING 

STROOMGEBIEDBEHEERPLANNEN 

SCHELDE EN MAAS 2016-2021 (DEEL 

UITVOERING KRLW)  

2016/ 10 

Ifv rapportering EU 22/03/2016 Overzicht EC 

rapportage definitieve 

stroomgebiedbeheerplannen (deel 

Kaderrichtlijn Water) 

WG KRLW 
andere 

WGn 

CIW 

beslissing 

2.2 

Stroomgebiedbeheerp

lannen uitvoeren en 

rapporteren 
9 

EC RAPPORTERING 

STROOMGEBIEDBEHEERPLANNEN 

SCHELDE EN MAAS 2016-2021 (DEEL 

UITVOERING ORL)   

2016/ 11 

Ifv rapportering EU 16/03/2016 stand van 

zaken EC rapportage definitieve 

stroomgebiedbeheerplannen (deel 

Overstromingsrichtlijn) 

WG WKW 
 

CIW 

beslissing 

2.3 

Andere 

(beleids)plannen 
13 

STAND VAN ZAKEN UITVOERING VAN DE 

BENELUX-BESCHIKKING VISMIGRATIE 

(M(2009)1)  

2016/ 16 

Nota stand van zaken uitvoering Benelux-

beschikking vismigratie & Evaluatie van de 

gecoördineerde aanpak van vismigratie 

WG EWB 
 

stand van 

zaken 

3.1 

Decreten, 

uitvoeringsbesluiten 

IWB en ministeriële 

besluiten 

17 

HET UITWERKEN VAN EEN WETGEVEND 

INITIATIEF TER VERSTERKING VAN HET 

BEWAREND BELEID IN SIGNAALGEBIEDEN  

2016/ 21 
Onderzoek naar regelgeving ter versterking van 

het bewarend beleid in de signaalgebieden 
WG WT 

 

CIW 

beslissing 

3.2 

Codes goede praktijk, 

omzendbrieven, 

leidraden…  26 

OPMAKEN VAN EEN GEÏNTEGREERDE 

LEIDRAAD BIJ DE CODE VAN GOEDE 

PRAKTIJK BAGGER- EN RUIMINGSSPECIE 

EN DE CODE VAN GOEDE 

NATUURPRAKTIJK  

2016/ 28 

Geïntegreerde leidraad voor de Code van 

Goede Praktijk Bagger- en Ruimingsspecie en 

de Code van Goede Natuurpraktijk 

WG BRS WG EWB 
CIW 

beslissing 
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Activiteit Deelactiviteit Output 

nr titel nr titel nr titel WG ism 
beslissing/

svz 

6.1 

Adviseren watertoets  

42 

ANALYSE VAN DE MOGELIJKHEDEN VOOR 

HET VERMIJDEN VAN DUBBELE 

ADVIESVERLENING  

2016/ 41 Maximale afstemming adviesverlening WG WT 
 

CIW 

beslissing 

6.3 

Adviseren andere  

46 

OPMAAK VAN EEN GECOÖRDINEERD 

ADVIES BIJ DE WATERBEHEERPLANNEN 

VAN BUURLANDEN EN BUURREGIO’S  

2016/ 46 
Gecoördineerd ontwerp waterbeheerplan 

2016-2021 (SGBP en ORBP) Brussel 
PPG 

andere 

WGn 

CIW 

beslissing 

7.2 

Watersysteemkennis 

ontwikkelen 51 
ECOLOGISCH AFVOERREGIME VAN 

WATERLOPEN BEPALEN 
2016/ 51 

Stand van zaken uitwerking methodiek voor de 

bepaling van het ecologisch afvoerregime van 

waterlopen 

WG EWB WG WKW 
stand van 

zaken 

 

CIW vergadering van 22 juni 2016 

Activiteit Deelactiviteit Output 

nr titel nr nr titel nr WG ism 
beslissing

/svz 

2.1 
Stroomgebiedbeheerpl

annen opmaken 
4 

VOORBEREIDEN VAN DE TUSSENTIJDSE 

EVALUATIE VAN DE 

STROOMGEBIEDBEHEERPLANNEN 2016-

2021 

2016/ 6 
Stappenplan tussentijdse evaluatie SGBP 2016-

2021 
WG KRLW 

andere 

WGn 

CIW 

beslissing 

2.1 
Stroomgebiedbeheerpl

annen opmaken 
5 

VOORBEREIDEN VAN DE 

STROOMGEBIEDBEHEERPLANNEN 

SCHELDE EN MAAS 2022-2027: OPMAAK 

VAN EEN TIJDSPAD 

2016/ 7 
Stappenplan opmaak SGBP 2022-2027 m.i.v. 

evaluatie opmaakproces SGBP 2016-2021 
WG KRLW 

andere 

WGn 

CIW 

beslissing 
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Activiteit Deelactiviteit Output 

nr titel nr nr titel nr WG ism 
beslissing

/svz 

2.1 
Stroomgebiedbeheerpl

annen opmaken 
7 

OPSTELLEN VAN EEN 

VERDRINGINGSREEKS WATERGEBRUIK 
2016/ 9 

Algemeen concept verdringingsreeks 

grondwatergebruik – gedetailleerde invulling 

voor actiegebieden grondwater 

subWG 

GW 
WG WKW 

CIW 

beslissing 

2.2 

Stroomgebiedbeheerpl

annen uitvoeren en 

rapporteren 

10 

OPMAAK VAN HET 

WATERUITVOERINGSPROGRAMMA 

(WUP) 

2016/ 12 Geconcretiseerde blauwdruk voor het WUP PPG 
andere 

WGn 

CIW 

beslissing 

2.2 

Stroomgebiedbeheerpl

annen uitvoeren en 

rapporteren 

11 

ONTWIKKELEN OPVOLGINGSINSTRUMENT 

VOORTGANGSRAPPORTERING 

MAATREGELENPROGRAMMA 

STROOMGEBIEDBEHEERPLANNEN 

SCHELDE EN MAAS 2016-2021 

2016/ 14 

Opvolgingsinstrument actie- 

maatregelenprogramma 

stroomgebiedbeheerplannen 

PPG 
andere 

WGn 

CIW 

beslissing 

2.3 
Andere 

(beleids)plannen 
14 

ALLOCATIE VAN DE 

WATERLOOPGEBONDEN HABITATTYPES 

IN DE MANAGEMENTPLANNEN EN 

OPMAAK BEHEERRICHTLIJNEN 

2016/ 17 

Allocatie van de waterloopgebonden 

habitattypes in de Managementplannen Natura 

2000 

WG EWB 
 

CIW 

beslissing 

2.3 
Andere 

(beleids)plannen 
14 

ALLOCATIE VAN DE 

WATERLOOPGEBONDEN HABITATTYPES 

IN DE MANAGEMENTPLANNEN EN 

OPMAAK BEHEERRICHTLIJNEN 

2016/ 18 

Richtlijnen voor een waterloopbeheer in functie 

van de instandhouding van waterloopgebonden 

habitattypes 

WG EWB 
 

CIW 

beslissing 

3.1 

Decreten, 

uitvoeringsbesluiten 

IWB en ministeriële 

besluiten 

23 VOORTOETS PASSENDE BEOORDELING 2016/ 25 

Rapportage van de aanpassingen aan de module 

oppervlaktewater van de voortoets passende 

beoordeling 

WG EWB 
andere 

WGn 

stand van 

zaken 

3.2 

Codes goede praktijk, 

omzendbrieven, 

leidraden… 

27 

VERDERE VERFIJNING/VERDUIDELIJKING 

VAN DE CODE VAN GOEDE PRAKTIJK 

VOOR HET ONTWERP, DE AANLEG EN HET 

ONDERHOUD VAN RIOLERINGEN 

2016/ 29 

Aanpassingen technische toelichting bij Code 

van Goede Praktijk voor het ontwerp, de aanleg 

en het onderhoud van rioleringen (deel 1) 

WG WZ 
 

CIW 

beslissing 
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Activiteit Deelactiviteit Output 

nr titel nr nr titel nr WG ism 
beslissing

/svz 

3.2 

Codes goede praktijk, 

omzendbrieven, 

leidraden… 

28 

DOSSIER SIGNAALGEBIEDEN REEKS 3 

AFRONDEN EN OPVOLGEN VAN 

BESTAANDE DOSSIERS 

2016/ 31 
Administratief dossier signaalgebieden reeks 3 

(deel 2) 
CIW-sec PPG 

CIW 

beslissing 

4.2 Andere 34 
EVALUATIE GECOÖRDINEERDE AANPAK 

VISSTERFTE 
2016/ 37 Evaluatie gecoördineerde aanpak vissterfte WG EWB 

 

CIW 

beslissing 

5.1 
Grensoverschrijdend 

overleg 
38 

AFSPRAKEN MET FRANKRIJK EN 

WALLONIË INZAKE WATERVERDELING 

LEIE EN SCHELDE 

2016/ 38 

Plan van aanpak (en agenda) om afspraken met 

Frankrijk en Wallonië te maken i.v.m. 

waterverdeling Schelde en Leie 

WG WKW WG KRLW 
CIW 

beslissing 

6.3 Adviseren andere 45 

ADVISERING EN OPVOLGING VAN HET 

SOORTBESCHERMINGSPROGRAMMA 

BEEKPRIK, RIVIERDONDER¬PAD EN KLEINE 

MODDERKRUIPER 

2016/ 45 

CIW-advies soortbeschermingsprogramma 

beekprik, rivierdonderpad en kleine 

modderkruiper 

WG EWB 
 

CIW 

beslissing 

7.1 
Watersysteemkennis 

bundelen en uitdiepen 
48 

ONDERZOEK ROND HET THEMA WATER 

INVENTARISEREN 
2016/ 49 

Voorstel voor een vervolgtraject voor het 

onderzoeksprogramma Water 
WG WSK 

 

CIW 

beslissing 

7.2 
Watersysteemkennis 

ontwikkelen 
50 

ANALYSE VAN DE WENSELIJKHEID EN 

MOGELIJKHEDEN VOOR HET UITWERKEN 

VAN EEN INVOERPORTAAL 

OVERSTROMINGEN VOOR PARTICULIEREN 

2016/ 50 
Analyse voor het capteren van informatie bij 

particulieren over overstromingen 
WG WT 

 

CIW 

beslissing 

7.2 
Watersysteemkennis 

ontwikkelen 
56 

OPSTELLEN VAN EEN MODELBESTEK 

WATERBODEMONDERZOEK 
2016/ 55 Modelbestek waterbodemonderzoek WG BRS 

 

CIW 

beslissing 
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Activiteit Deelactiviteit Output 

nr titel nr nr titel nr WG ism 
beslissing

/svz 

8.1 Jaarplanning 59 

HET OPMAKEN VAN DE 

JAARDOELSTELLINGEN VOOR DE 

BEKKENSTRUCTUREN 

2016/ 58 
Bijdrage van de CIW voor het werkplan 2017 

voor de bekkenstructuren 
WG BW 

 

CIW 

beslissing 

 

CIW vergadering van 12 oktober 2016 

Activiteit Deelactiviteit Output 

nr titel nr nr titel nr WG ism 
beslissing

/svz 

1.2 
Visie op financiering 

waterbeheer 
2 

UITWERKEN VAN EEN 

FINANCIERINGSPLAN VOOR DE 

UITVOERING VAN DE 

STROOMGEBIEDBEHEER-PLANNEN 2016-

2021 

2016/ 3 Draaiboek proces KRLW 
andere 

WGn 

CIW 

beslissing 

3.2 

Codes goede praktijk, 

omzendbrieven, 

leidraden… 

24 EVALUEREN VAN DE INFORMATIEPLICHT 2016/ 26 Evaluatie van de informatieplicht WG WT 
 

CIW 

beslissing 

3.3 Handhaving 31 

PLAN VAN AANPAK HANDHAVINGSBELEID 

VOOR GEMEENTEN TEN AANZIEN VAN 

AANSLUITPLICHT EN 

HANDHAVINGSPLICHT 

2016/ 34 
Model handhavingsbeleid voor gemeenten ten 

aanzien van aansluitplicht en handhavingsplicht 
WG WZ PPG 

CIW 

beslissing 

4.2 Andere 33 
OPMAAK COMMUNICATIEPLAN INZAKE 

“MEERLAAGSE WATERVEILIGHEID” 
2016/ 36 Communicatieplan MLWV WG WKW WG WT 

CIW 

beslissing 
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Activiteit Deelactiviteit Output 

nr titel nr nr titel nr WG ism 
beslissing

/svz 

7.2 
Watersysteemkennis 

ontwikkelen 
55 

ONDERZOEK NAAR DE ASPECTEN DIE DE 

AFZETMOGELIJKHEDEN VAN BAGGER- EN 

RUIMINGSSPECIE BEÏNVLOEDEN 

2016/ 54 
Oorzaken en oplossingen van moeilijke afzet van 

herbruikbare Bagger- en Ruimingsspecie 
WG BRS 

 

CIW 

beslissing 

 

CIW vergadering van 14 december 2016 

Activiteit Deelactiviteit Output 

nr titel nr nr titel nr WG ism 
beslissing

/svz 

1.1 Waterbeleidsnota 1 
VOORBEREIDING OPMAAK DERDE 

WATERBELEIDSNOTA 
2016/ 1 

Aanzet plan van aanpak opmaak 3de 

waterbeleidsnota 
PPG 

andere 

WGn 

CIW 

beslissing 

1.2 
Visie op financiering 

waterbeheer 
3 

VERDER ONTWIKKELEN VAN EEN VISIE OP 

DE DUURZAME FINANCIERING VAN HET 

ONDERZOEK EN DE SANERING VAN 

WATERBODEMS 

2016/ 5 
Stand van zaken duurzame 

financieringsoplossing waterbodems 
BRS 

 

CIW 

beslissing 

2.1 
Stroomgebiedbeheerp

lannen opmaken 
6 

VERFIJNING METHODIEK 

TOESTANDSBEOORDELING 

WATERLICHAMEN DOOR VERDERE 

ANALYSE VAN DE MEETONZEKERHEID 

2016/ 8 Verfijnde methodiek toestandsbeoordeling 
subWG 

D&M OW 
WG KRLW 

CIW 

beslissing 

2.2 

Stroomgebiedbeheerp

lannen uitvoeren en 

rapporteren 

10 

OPMAAK VAN HET 

WATERUITVOERINGSPROGRAMMA 

(WUP) 

2016/ 13 Wateruitvoeringsprogramma 2016 PPG 
andere 

WGn 

CIW 

beslissing 
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Activiteit Deelactiviteit Output 

nr titel nr nr titel nr WG ism 
beslissing

/svz 

2.3 
Andere 

(beleids)plannen 
12 

OPMAKEN LEIDRAAD VOOR EEN 

GEZAMENLIJKE AANPAK VOOR DE 

UITVOERING VAN GEBIEDSGERICHTE 

PROJECTEN IN LIJN MET DE PRINCIPES 

VAN DE MEERLAAGSE WATERVEILIGHEID 

(MLWV) 

2016/ 15 
Stand van zaken pilootprojecten MLWV inclusief 

ervaringen als opstap voor eerste versie leidraad 
WG WKW WG WT 

stand van 

zaken 

2.3 
Andere 

(beleids)plannen 
15 

VOORBEREIDING OPMAAK 

ACTIEPLANNEN VOOR WATERGEBONDEN 

INVASIEVE EXOTEN 

2016/ 19 

Plan van aanpak voor de bestrijding van 

invasieve exotische waterplanten, vissen en 

rivierkreeften 

WG EWB 
 

CIW 

beslissing 

3.1 

Decreten, 

uitvoeringsbesluiten 

IWB en ministeriële 

besluiten 

16 NADERE REGELS OEVERZONEPROJECTEN 2016/ 20 

Voortgangsrapportage van de geselecteerde 

pilootprojecten waarin het uitgebreide 

instrumentarium voor de realisatie van een 

oeverzoneproject wordt uitgetest 

WG EWB 
 

stand van 

zaken 

3.1 

Decreten, 

uitvoeringsbesluiten 

IWB en ministeriële 

besluiten 

21 

AANPASSING NORMEN 

OPPERVLAKTEWATER MET FUNCTIE 

DRINKWATERVOORZIENING 

2016/ 23 

Inhoudelijk concept aanpassing normen 

oppervlaktewater met functie 

drinkwatervoorziening 

subWG 

D&M OW  

CIW 

beslissing 

3.1 

Decreten, 

uitvoeringsbesluiten 

IWB en ministeriële 

besluiten 

22 
HERZIEN VAN HET 

GRONDWATERDECREET 
2016/ 24 

Voorontwerp herziening van het 

grondwaterdecreet 

subWG 

GW  

CIW 

beslissing 

3.2 

Codes goede praktijk, 

omzendbrieven, 

leidraden… 

25 

ANALYSE VAN DE OPPORTUNITEITEN OM 

DE OVERSTAP TE MAKEN VAN EEN 

KANSBENADERING NAAR EEN 

RISICOBENADERING BIJ DE 

INFORMATIEPLICHT 

2016/ 27 

Analyse van de opportuniteiten om de overstap 

te maken van een kansbenadering naar een 

risicobenadering bij de informatieplicht 

WG WT 
 

CIW 

beslissing 
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Activiteit Deelactiviteit Output 

nr titel nr nr titel nr WG ism 
beslissing

/svz 

3.2 

Codes goede praktijk, 

omzendbrieven, 

leidraden… 

27 

VERDERE VERFIJNING/VERDUIDELIJKING 

VAN DE CODE VAN GOEDE PRAKTIJK 

VOOR HET ONTWERP, DE AANLEG EN HET 

ONDERHOUD VAN RIOLERINGEN 

2016/ 30 

Aanpassingen technische toelichting bij Code 

van Goede Praktijk voor het ontwerp, de aanleg 

en het onderhoud van rioleringen (deel 2) 

WG WZ 
 

CIW 

beslissing 

3.2 

Codes goede praktijk, 

omzendbrieven, 

leidraden… 

29 
BELEIDSINITIATIEVEN BAGGER- EN 

RUIMINGSSPECIE 
2016/ 32 

Advies bij beleidsinitiatieven inzake bagger en 

ruimingsspecie 
WG BRS 

 

CIW 

beslissing 

3.3 Handhaving 30 

AFSTEMMING EN COÖRDINATIE VAN DE 

HANDHAVING INTEGRAAL WATERBELEID 

IN HET KADER VAN DE VASTGESTELDE 

THEMATISCHE PRIORITEITEN 

2016/ 33 

(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 
 

CIW 

beslissing 

5.3 Ander overleg 40 
VERDERZETTEN OVERLEG 

VERZEKERINGSSECTOR 
2016/ 39 

Stand van zaken gevoerd overleg met de 

verzekeringssector 
WG WKW WG WT 

stand van 

zaken 

6.1 Adviseren watertoets 41 

RICHTLIJNEN VOOR DE BEOORDELING 

VAN PROJECTEN IN FUNCTIE VAN DE 

DOELSTELLINGEN VAN DE 

KADERRICHTLIJN WATER 

2016/ 40 

Richtlijnen voor de beoordeling van projecten in 

functie van de doelstellingen van de 

Kaderrichtlijn Water 

ad hoc 

WT 
WG KRLW 

CIW 

beslissing 

6.3 Adviseren andere 44 

OPVOLGING EN EVALUATIE VAN HET 

SOORTBESCHERMINGSPROGRAMMA 

BEVER 

2016/ 44 
CIW-advies opvolging 

soortbeschermingsprogramma bever 
WG EWB 

 

CIW 

beslissing 
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Activiteit Deelactiviteit Output 

nr titel nr nr titel nr WG ism 
beslissing

/svz 

7.1 
Watersysteemkennis 

bundelen en uitdiepen 
47 ORGANISEREN VAN HET WATERFORUM 2016/ 48 Conclusies Waterforum 2016 WG WSK CIW-sec 

CIW 

beslissing 

7.2 
Watersysteemkennis 

ontwikkelen 
51 

ECOLOGISCH AFVOERREGIME VAN 

WATERLOPEN BEPALEN 
2016/ 52 

Stand van zaken uitwerking methodiek voor het 

bepalen van kwantitatieve indicatoren mbt 

ecologisch afvoerregime 

WG EWB WG WKW 
stand van 

zaken 

7.2 
Watersysteemkennis 

ontwikkelen 
52 

OPMAAK BEOORDELINGSKADER MBT 
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