
 

Samen werken aan water 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

CIW Werkplan 2018 

CIW Meerjarenplanning 2019-2022 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

 

 

 

 

 

 

 



 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

  

  pagina 2 van 103 

INHOUD 

1 Outputs CIW Werkplan 2017 ........................................................................................ 9 

2 CIW werkplan 2018 (miv MJP 2022) ............................................................................. 12 

Voorziene outputs 2018 ................................................................................................................... 12 

2.1 Visie ontwikkeling (P) ................................................................................................................ 16 

2.1.1 Waterbeleidsnota (A)........................................................................................................ 16 

- Opmaak derde waterbeleidsnota (da 1) 16 

2.1.2 Visie op financiering waterbeheer (A) .............................................................................. 18 

- Uitwerken van een financieringsplan voor de uitvoering van de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 (da 2)
 18 

- Verder ontwikkelen van een visie op de duurzame financiering van het onderzoek en de sanering van 
waterbodems (da 3) 18 

2.2 Planning en beleid (P) ............................................................................................................... 20 

2.2.1 Stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas 2022-2027 opmaken (A) ....................... 20 

- Opmaak van een ontwerp SGBP 2022-2027 en ontwerp MaPRo 2022-2027 (da 4) 20 

- Voorbereidende documenten ikv de opmaak van de SGBP 2022-2027 (da 5) 20 

- Actualiseren van de analyses en beoordelingen (da 6) 21 

- Bijsturing methodiek prioritering gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP) (da 7) 22 

- Opvolgen methodiek/ plan van aanpak bepaling overnamepunten in centraal gebied (da 8) 22 

- Uitvoeren van een voorlopige overstromingsrisicobeoordeling (da 9) 23 

- Herziening van de overstromingsgevaarkaarten en overstromingsrisicokaarten (da 10) 23 

- Inventarisatie en analyse droogterisico’s (da 11) 24 

- Gebiedsgerichte doorvertaling milieukwantiteitsdoelstellingen (da 12) 24 

- Verdere uitwerking draaiboek crisisbeheer bij droogte (da 13) 25 

2.2.2 Stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas 2016-2021 uitvoeren en rapporteren (A)

 28 

- Opmaak van het wateruitvoeringsprogramma (WUP) (da 14) 28 

- Verder aanpassen opvolgingsinstrument voortgangsrapportering maatregelenprogramma 
stroomgebiedbeheerplannen (da 15) 29 

- Tussentijdse evaluatie SGBP 2016-2021 (da 16) 29 

- Tussentijdse rapportering over het maatregelenprogramma bij de SGBP 2016-2021 (da 17) 30 

- Het maatregelenprogramma en monitoringprogramma SGBP 2016-2021 aanvullen voor nieuwe prioritaire stoffen 
(da 18) 30 

- Begeleiden visie en formuleren van doelstellingen voor de uitbouw van IBA’s voor weekendverblijven in 
speerpuntgebied of in een zone met instandhoudingsdoelstellingen (IHD) (da 19) 31 

- Screening van maatregelen mbt saneringsinfrastructuur uit de 1e SGBP met het oog op het afbakenen van de 
projecten die tot direct doel hebben de waterkwaliteit te verbeteren (actie 7B_I_117) (da 20) 31 

2.2.3 Andere (beleids)plannen (A) ............................................................................................. 33 

- Plan van aanpak om afzetmogelijkheden van herbruikbaar bagger- en ruimingsspecie te vergroten (da 21) 33 



 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

  

  pagina 3 van 103 

2.3 Regelgeving (P) .......................................................................................................................... 34 

2.3.1 Decreten, uitvoeringsbesluiten IWB en ministeriële besluiten (A) .................................. 34 

- Nadere regels oeverzoneprojecten (da 22) 34 

- Analyse alternatieven risicozonekaart in relatie tot verzekerbaarheid gebouwen (da 23) 34 

- Optimalisatie watertoetskaart op basis van de gemodelleerde pluviale overstromingsgebieden (da 24) 35 

- Opzetten wetgevend kader voor gegevensuitwisseling met de verzekeringssector (da 25) 35 

- Operationaliseren wetgevend initiatief aanduiding watergevoelig openruimtegebied (da 26) 36 

- Vervanging van de provinciale atlassen der waterlopen door een digitale atlas onbevaarbare waterlopen (da 27)
 37 

- Erkenning authentieke geografische gegevensbron (da 28) 37 

- Herzien van het grondwaterdecreet (da 29) 37 

- Beoordeling van projecten, plannen en programma’s conform de doelstellingen van de kaderrichtlijn Water en het 
Weserarrest en richtlijnen voor de onderbouwing van afwijkingen  (da 30) 38 

2.3.2 Codes goede praktijk, omzendbrieven, leidraden, … (A) .................................................. 42 

- Gefaseerde uitrol optimalisatie informatieplicht op basis van risicoprofielen (da 31) 42 

- Verdere verfijning/verduidelijking van de Code van Goede Praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud 
van rioleringen  (da 32) 42 

- Opvolging van de gecoördineerde aanpak van olieverontreiniging (da 33) 43 

- Opmaken leidraad voor een gezamenlijke aanpak voor de uitvoering van gebiedsgerichte projecten in lijn met de 
principes van de meerlaagse waterveiligheid (MLWV) (da 34) 43 

2.3.3 Handhaving (A) ................................................................................................................. 45 

- Afstemming en coördinatie van de handhaving integraal waterbeleid in het kader van de vastgestelde thematische 
prioriteiten (da 35) 45 

- Plan van aanpak handhavingsbeleid voor gemeenten ten aanzien van aansluitplicht en handhavingsplicht (da 36)
 45 

2.4 Communiceren en sensibiliseren (P) ........................................................................................ 47 

2.4.1 Stroomgebiedbeheerplannen (A) ..................................................................................... 47 

- Organiseren openbaar onderzoek en adviesvraag Tijdschema & werkprogramma SGBPn Schelde en Maas 2022-
2027 en Derde waterbeleidsnota (incl. waterbeheerkwesties) (da 37) 47 

- Communicatie gebiedsgerichte werking speerpunt- en aandachtsgebieden (da 38) 47 

2.4.2 Andere (A) ......................................................................................................................... 49 

- Organiseren CIW event over en met participatie (da 39) 49 

- Organiseren openbaar onderzoek en adviesvraag aanduiding watergevoelige openruimtegebieden (da 40) 49 

- Uitvoering communicatieplan inzake “Meerlaagse Waterveiligheid” (da 41) 49 

- De website www.integraalwaterbeleid.be verder uitwerken, aanvullen en actueel houden (da 42) 50 

- Verder stroomlijnen van de adviesverlening van waterbeheerders bij RUP’s (da 43) 51 

- Communicatie naar initiatiefnemers nieuwe beoordelingskaders voor vergunningen ifv doelstellingen van het 
DIWB en mogelijke afwijkingen  (da 44) 51 

2.5 Overleg (A) ................................................................................................................................ 53 

2.5.1 Grensoverschrijdend overleg ............................................................................................ 53 

- Verderzetten van bilateraal informeel grensoverschrijdend overleg inzake integraal waterbeleid en -beheer (da 
45) 53 

- Afspraken met Frankrijk en Wallonië inzake waterverdeling Leie en Schelde  (da 46) 54 



 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

 

pagina 4 van 103   

2.5.2 Overleg middenveld (A) .................................................................................................... 55 

- Bevorderen van de betrokkenheid van het middenveld bij de werking van de CIW (da 47) 55 

2.5.3 Ander overleg ................................................................................................................... 56 

- Overleg brandweer (da 48) 56 

2.6 Adviseren (P) ............................................................................................................................. 57 

2.6.1 Adviseren watertoets (A) .................................................................................................. 57 

- Stroomlijnen adviesverlening reliëfwijzigingen in valleigebied (da 49) 57 

- Visie op de doorwerking van de impact van klimaatverandering in de watertoets (da 50) 57 

2.6.2 Adviseren andere (A) ........................................................................................................ 59 

- Advisering vergoedingsaanvragen voor actief ingeschakelde overstromingsgebieden (da 51) 59 

- Advisering herziening aanduiding beschermde gebieden oppervlaktewater voor drinkwater-voorziening (da 52)
 59 

- Opvolging en evaluatie van het soortbeschermingsprogramma bever (da 53) 60 

- Opvolging en evaluatie van het soortenbeschermingsprogramma beekprik, rivierdonderpad en kleine 
modderkruiper (da 54) 60 

- Advisering van het voortgangsrapport van het Palingbeheerplan (da 55) 61 

- Advies over de ontwerpbeheerregelingen van watergebonden invasieve exoten en hun introductieroutes (da 56)
 61 

- Afstemming voortoets en praktische wegwijzers voor de passende beoordeling voor effecten op het watersysteem 
(da 57) 62 

- In het kader van de geplande aanpassing van het oriënterend bodemonderzoek een Code van Goede Praktijk 
voor waterbodems ontwikkelen (da 58) 62 

2.7 Kennis- en databeheer (P) ......................................................................................................... 64 

2.7.1 Watersysteemkennis bundelen en uitdiepen (A) ............................................................. 64 

- Organiseren van het waterforum (da 59) 64 

- Onderzoek rond het thema Water inventariseren (da 60) 64 

- opvolging van de uitbouw van een gebruiksvriendelijke online databank met alle beschikbare actuele 
verspreidingsgegevens van de vissoorten in Vlaanderen (da 61) 64 

2.7.2 Watersysteemkennis ontwikkelen (A) .............................................................................. 66 

- Kennisname en vertalen van de resultaten van de waterbalansstudie naar beleidsaanbevelingen die als input 
kunnen meegenomen worden in de waterbeleidsnota (da 62) 66 

- Ecologisch afvoerregime (e-flow) van waterlopen bepalen (da 63) 66 

- Uitwerking van een toepassingskader voor oeverzones (da 64) 67 

- Kennisopbouw inzake multifunctionaliteit van waterberging en natuurdoelen (da 65) 67 

- Opvolgen proefproject kartering overstromingen d.m.v. drones (da 66) 68 

- Verkenning van een mogelijke aanpak van de verontreiniging van waterlopen door plastics (da 67) 68 

- Opstellen van een Vlaams sedimentbeheerconcept voor het Scheldestroomgebiedsdistrict (da 68) 68 

2.8 Interne werking ......................................................................................................................... 70 

2.8.1 Jaarplanning (A) ................................................................................................................ 70 

- Het opmaken van het CIW werkplan(da 69) 70 

- Het opmaken van de jaardoelstellingen voor de Bekkenstructuren (da 70) 70 



 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

  

  pagina 5 van 103 

2.8.2 Bevorderen (horizontale) samenwerking (A) ................................................................... 72 

- Organiseren overlegmomenten van CIW werkgroepvoorzitters en –secretarissen (da 71) 72 

2.8.3 Efficiënt beheren van documenten (A) ............................................................................. 73 

 overzicht van de realisaties van de CIW in 2017 .................................................. 74 

 outputs voor 2018 per CIW vergadering ............................................................. 90 

 

  



 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

 

pagina 6 van 103   

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 2018 met per deelactiviteit  

o een beschrijving; 

o de betrokken werkgroepen; 

o de link met de 2de waterbeleidsnota1 

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

                                                             

 

 

 

1 duidt de procesactiviteiten die een uitvoering zijn van de 2de waterbeleidsnota 

2 duidt de procesactiviteiten die een uitvoering zijn van de stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas (2016-2021) 
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o de concrete output, met hiervoor: 

� titel (= specifieke omschrijving output)3  

� de voorziene timing (= voorlegging op CIW vergadering)  

timing die met grijze kleur is aangegeven, betekent dat er geen voorlegging 

aan de CIW is voorzien 

- (2) meerjarenplanning 2019-2022 

- (3) recurrente taken/opvolgingstaken 

 

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. 

 

 

 

 

                                                             

 

 

 

3 voorbeeld “nota xxx” of “Ministerieel Besluit xxx” of “szv xxx” of “pva voor xxx” of “concept xxx”… 
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Figuur 1: CIW werkgroepen 
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1 OUTPUTS CIW WERKPLAN 2017 

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

2017. Het volledige overzicht van de realisaties van de CIW in 2017 is opgenomen in de bijlage van dit 

document (zie pag. 74). 

m.b.t. visieontwikkeling 

� de opmaak van een concept (CIW 23 juni 2016) en de voorbereiding van een blauwdruk voor 

de uitwerking van de derde waterbeleidsnota (incl. waterbeheerkwesties) en het organiseren 

van een online-bevraging en 3 workshops ikv het particpatietraject bij de derde 

waterbeleidsnota;  

� het verder zetten van het maatschappelijk debat ikv de uitwerking van de langetermijnvisie 
financiering waterbeleid, waarbij o.m. een analyse van de financieringsinstrumenten de 

financiële betrokkenheid van de doelgroepen, de ingezette instrumenten in het waterbeleid 

en aangrenzende beleidsprocessen en de financieringsnoodzaak in kaart bracht;  een 

effectiviteitsstudie van de waterbeleidsinstrumenten is gebeurd, …; 

m.b.t. planning en beleid 

� in het kader van het droogterisicobeheer: de opmaak van een evaluatierapport droogte 2017 
(CIW 16 oktober 2017), de opmaak van een blauwdruk voor een draaiboek crisisbeheer bij 
droogte (CIW 16 oktober 2017) en de uitwerking van een plan van aanpak voor de opmaak 

van een waterschaarste- en droogterisicobeheerplan die zullen worden geïntegreerd in de 

volgende stroomgebiedbeheerplannen(CIW 15 december 2017); 

� de opmaak  van het “Wateruitvoeringsprogramma 2016” (CIW 23 juni 2017);) 

� de opmaak van een conceptnota bagger- en ruimingsspecie (CIW 15 december 2017); 

m.b.t. de regelgeving 

� het aanpassen van de kaart van de overstromingsgevoelige gebieden (CIW 15 maart 2017), 

op 15 mei 2017 goedgekeurd via Ministerieel Besluit en van kracht sinds 1 juli 2017; 

� het uitwerken van een ontwerp besluit Vlaamse Regering voor de risicozones overstromingen 

(CIW 15 maart 2017); 

� het optimaliseren van de informatieplicht met o.m. een onderzoek van de mogelijkheden om 

de informatieplicht aan te passen op basis van risicoprofielen (CIW 23 juni 2017); 

� het uitwerken van een kader voor een gecoördineerde aanpak olieverontreiniging (CIW 23 

juni 2017); 
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� het opstarten van het proces voor de concrete aanduiding van gebieden als watergevoelig 
openruimtegebied (CIW 23 juni 2017); 

� het actualiseren van de methodiek voor de opmaak van hemelwaterplannen (CIW 15 

december 2017); 

m.b.t. communiceren en sensibiliseren 

� het opmaken van het communicatieplan meerlaagse waterveiligheid (CIW 23 juni 2017) en in 

uitvoering hiervan het uitvoeren van een nulmeting risicobewustzijn bij gemeenten en 

burgers en de organisatie van een infosessie over de resultaten van de peiling naar het 

risicobewustzijn bij gemeenten en burgers….; 

� de publicatie van de brochure “Kostbaar water, waarom investeren in gezonde 
watersystemen loont”; 

� de publicatie van 4 CIW nieuwsbrieven en 16 bekkennieuwsbrieven; 

m.b.t. overleg 

� het organiseren van het overleg met het middenveld over de verdere uitwerking van het 

financieringsplan voor de uitvoering van de stroomgebiedbeheerplannen, de voorbereiding 

van de derde waterbeleidsnota, het evaluatierapport droogte 2017, het draaiboek 

crisisbeheer bij droogte en het droogterisicobeheer als onderdeel van de 

stroomgebiedbeheerplannen (incl. de verdere aanpak voor de gebiedsgerichte doorvertaling 

van de milieukwantiteitsdoelstellingen); 

m.b.t. adviseren 

� ifv de doelstellingen KRLW het opstellen van een beoordelingskader voor projecten mbt 

werken aan waterlopen (CIW 23 juni 2017); 

� het goedkeuren van de kaart met de waterlooptrajecten waar de uitbreidingsdoelen voor 

beekprik, rivierdonderpad, kleine modderkruiper en habitat 3260 kunnen gerealiseerd 

worden, samen met een nota over de implicaties van de allocatie van het habitattype 3260 

voor het waterlopenbeheer en het aangrenzende landgebruik (CIW 15 maart 2017); 

� het adviseren van het eerste soortenbeschermingsprogramma voor beekprik, 
rivierdonderpad en kleine modderkruiper (CIW 16 oktober 2017); 

� het opvolgen  van het soortbeschermingsprogramma bever (CIW 15 maart 2017); 

� het verlenen van een advies over het ontwerp van decreetswijziging van het Bodemdecreet 

die tot doel heeft  de normeringskaders van VLAREMA en VLAREBO af te stemmen (16 oktober 

2017); 
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� het verlenen van een advies bij een dossier over een vergoedingsaanvraag nav het actief 

inschakelen van een overstromingsgebied; 

m.b.t. kennis- en databeheer 

� het organiseren van het 14e waterforum met als thema “Weg van sediment” (13 oktober 

2017); 
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2 CIW WERKPLAN 2018 (MIV MJP 2022) 

Het CIW werkplan 2017 en de MJP 2021 is het resultaat van de evaluatie van het CIW werkplan voor 

2016, het toevoegen van nieuwe outputs, een concretisering van het relevante deel van de MJP 2019 

en waar nodig een actualisering van de MJP 2019. 

Voorziene outputs 2018 

Onderstaand overzicht bevat de belangrijke voorziene outputs voor de werking van de CIW in 2018. 

m.b.t. visie ontwikkeling 

� het uitwerken van een blauwdruk (tegen maart 2018) en een ontwerp voor de derde 

waterbeleidsnota (incl. waterbeheerkwesties) (tegen december 2018) en het verder zetten 

van het participatietraject bij de derde waterbeleidsnota (online-bevraging, workshops en 

afsluitend inspiratiemoment); 

� het opmaken van een rapport met beleidsvoorstellen inzake financiering ten behoeve van de 

3de waterbeleidsnota, de tussentijdse evaluatie van het maatregelenprogramma van de 

stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 en de opmaak van het maatregelenprogramma van 

de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 (tegen oktober 2018); 

m.b.t. planning en beleid 

in het kader van de voorbereiding van de (volgende) stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 

� het uitwerken van een concept voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 (tegen juni 

2018) en voor het maatregelenprogramma 2022-2027 (tegen december 2018); 

� het opstellen van de waterbeheerkwesties (geïntegreerd in de derde waterbeleidsnota) en 

het tijdschema en werkplan voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 (tegen 

december 2018); 

� het bijsturen van de methodiek voor de prioritering van de GUPs (tegen december 2018); 

� het uitvoeren van een voorlopige overstromingsrisicobeoordeling (tegen december 2018); 

� in het kader van het uitwerken van de droogterisicobeheerplannen het uitwerken van (pro-

actieve) indicatoren voor de generieke afwegingskaders voor de 

milieukwantiteitsdoelstellingen voor oppervlaktewater en van een methodologie voor de 

gebiedsgerichte doorvertaling ervan (tegen oktober 2018); 
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� ifv het verder uitwerken van het draaiboek voor crisisbeheer bij droogte het uitwerken van 

(reactieve) indicatoren om droogte op te volgen (CIW maart 2018) en van een aanzet van een 

reactief afwegingskader en afschakelplan (CIW juni 2018); 

in het kader van de uitvoering van de (huidige) stroomgebiedbeheerplannen 2021-2026 

� het opmaken van het Wateruitvoeringsprogramma 2017 (tegen juni 2018); 

� het tussentijds evalueren van de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 (tegen december 

2018); 

� voor de nieuwe prioritaire stoffen een voorlopig maatregelenprogramma en een aanvullend 
monitoringprogramma opmaken dat via het WUP 2017 wordt toegevoegd aan de 

stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 (tegen juni 2018); 

� het aan de Europese commissie elektronisch rapporteren over de stand van zaken van de 

uitvoering van de maatregelen uit de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 (ten laatste op 

22 december 2018); 

m.b.t. de regelgeving 

� een analyse van de alternatieven voor de risicozonekaart in relatie tot de verzekerbaarheid 

van gebouwen gebaseerd op het restrisico (tegen juni 2018); 

� het optimaliseren van de watertoetskaart op basis van de gemodelleerde pluviale 
overstromingsgebieden (tegen december 2018); 

� het analyseren van de mogelijkheden om een wetgevend kader uit te werken om gegevens 

uit te wisselen met de verzekeringssector (tegen december 2018); 

� het maken van een ontwerp van voorlopige aanduiding (tegen maart 2018) en een ontwerp 

van definitieve aanduiding van de watergevoelige openruimtegebieden (tegen december 

2018); 

� het herzien van het grondwaterdecreet (tegen december 2018); 

� het uitwerken van richtlijnen voor de beoordeling van projecten, plannen en programma’s in 

functie van de doelstellingen van de kaderrichtlijn Water en voor de onderbouwing van 

afwijkingen en het omzetten ervan in wetgeving (tegen december 2018) en hierover 

communiceren naar de initiatiefnemers; 

� het verder verfijnen en verduidelijken van de Code van Goede Praktijk voor het ontwerp, de 

aanleg en het onderhoud van rioleringen  (tegen december 2018);  

� het opstellen van een leidraad voor een gezamenlijke aanpak voor de uitvoering van 

gebiedsgerichte projecten in lijn met de principes van de meerlaagse waterveiligheid (tegen 

oktober 2018); 

� het organiseren van een workshop over handhaving (in het najaar 2018); 
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� het opstellen van een draaiboek en het uitwerken van andere acties in het kader van het 

handhavingsbeleid van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer (tegen oktober 

2018); 

m.b.t. communiceren en sensibiliseren 

� het voorbereiden en organiseren van het openbaar onderzoek over de voorbereidende 
documenten bij de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 (tijdschema en werkprogramma 

en waterbeheerkwesties) en de derde waterbeleidsnota (tegen medio december 2018) ; 

� het voorbereiden en (mee) organiseren van het openbaar onderzoek over de aanduiding van 

de watergevoelige openruimtegebieden (tegen maart 2018); 

� het organiseren van een event over en met participatie (in het najaar 2018); 

� in het kader van de uitwerking van het communicatieplan rond meerlaagse waterveiligheid, 

het uitwerken van afgestemde communicatiefiches (tegen juni 2018) en het 

professionaliseren van de oefensessie meerlaagse waterveiligheid (tegen oktober 2018); 

� het verder uitbouwen van www.integraalwaterbeleid.be met aspecten over droogterisico-

beheer en over sedimentbeheer (tegen de zomer 2018); 

� het verder stroomlijnen van de adviesverlening van waterbeheerders bij RUPs (tegen juni 

2018); 

m.b.t. overleg 

� het voortzetten van het overleg met het notariaat en de immosector en met de 

verzekeringssector; 

� het organiseren van het overleg met het middenveld over het verder uitwerken van het 

financieringsplan voor de uitvoering van de stroomgebiedbeheerplannen, over de 

milieukwantiteitsdoelstellingen (incl. indicatoren), over de inventarisatie en analyse van de 

droogterisico’s en over de voorbereiding van de derde waterbeleidsnota (participatietraject);  

� het verder zetten van het overleg met de brandweer o.m. ifv het maken van afspraken tussen 

de waterbeheerders en de hulpdiensten inzake verantwoordelijkheden, samenwerking en 

financiële aspecten bij de gecoördineerde aanpak van olieverontreiniging (tegen december 

2018); 

m.b.t. adviseren 

� het afstemmen van de adviesverlening bij reliëfwijzigingen in valleigebied (tegen december 

2018); 

� advies verlenen bij het herzien van de aanduiding van de beschermde gebieden 

oppervlaktewater voor drinkwatervoorziening en het actualiseren van het  normenkader 

oppervlaktewateren bestemd voor drinkwatervoorziening (tegen december 2018); 
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� het opvolgen van het soortenbeschermingsprogramma bever (tegen maart 2018) en van het 

soortenbeschermingsprogramma beekprik, rivierdonderpad en kleine modderkruiper (tegen 

december 2018); 

� het adviseren van het voortgangsrapport van het Palingbeheerplan (tegen juni 2018); 

� het adviseren van de ontwerpbeheerregelingen van watergebonden invasieve exoten en hun 

introductieroutes (tegen oktober 2018); 

m.b.t. kennis- en databeheer 

� het organiseren van het 15e Waterforum (in oktober 2018); 

� het uitwerken van een toepassingskader voor oeverzones (tegen december 2018); 

� het evalueren van de inzet van drones bij de kartering van overstromingen (tegen december 

2018); 

� het voorbereiden van de opmaak van een Vlaams sedimentbeheerconcept voor het 

Scheldestroomgebiedsdistrict (tegen december 2018); 
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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 2018 

- OPMAAK DERDE WATERBELEIDSNOTA (DA 1) 

De derde waterbeleidsnota (WBN3 ) (met inbegrip van de waterbeheerkwesties (WBK3)) wordt 

uiterlijk eind 2019 vastgesteld door de Vlaamse Regering. 

Om de krijtlijnen voor de uitwerking van de 3de waterbeleidsnota vast te leggen keurde de CIW op 

14 december 2016 een plan van aanpak goed en op 23 juni 2017 een concept met een aantal 

principes en richtlijnen die vertaald worden in een blauwdruk voor de WBN3. 

Er werd beslist dat de opmaak van de derde waterbeleidsnota mede via een participatief proces 

verloopt. De doelgroepen van dat traject zijn de individuele leden van de adviesraden en de lokale 
besturen. Het participatief proces (online-bevragingen en workshops en afsluitend 

inspiratiemoment) loopt tijdens de conceptfase (2017) en de ontwerpfase (2018). De resultaten 

van het eerste deel van het participatietraject worden maximaal meegenomen bij de uitwerking 

van de blauwdruk. 

Op basis van de blauwdruk en rekening houdend met de input vanuit van het participatietraject 

en verder bouwend op de (evaluatie van de) uitvoering van de tweede waterbeleidsnota worden 

in 2018 de ontwerpteksten voor de waterbeleidsnota uitgeschreven. 

De waterbeleidsnota wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek (6 maanden: eind 2018 

tot medio 2019) en tegelijkertijd voor advies voorgelegd aan de strategische adviesraden SERV, 

Minaraad en SALV. Samen met de derde waterbeleidsnota incl. de waterbeheerkwesties zullen 
ook het tijdschema en werkprogramma voor de opmaak van de derde generatie 

stroomgebiedbeheerplannen ter inzage liggen. (zie Organiseren openbaar onderzoek en 

adviesvraag Tijdschema & werkprogramma SGBPn Schelde en Maas 2022-2027 en Derde 

waterbeleidsnota (incl. waterbeheerkwesties) (da 37)). 

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

 

 titel timing 

output 2018/ 1 Blauwdruk WBN3 incl. WBK3 CIW 12 maart 2018 

output 2018/ 2 Ontwerp WBN3 incl. WBK3 CIW 14 december 2018 

Meerjarenplanning 2022 

- Voorbereiding 3de waterbeleidsnota tegen eind 2019. 
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Recurrente taken/opvolgingstaken 

//  
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2.1.2 Visie op financiering waterbeheer (A) 

De financiering van het waterbeheer is een complex gegeven. Een onderbouwde visie op de lange termijn financiering 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 
kosteneffectiviteitsanalyses 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 2018 

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

Eind 2018 moet een tussentijdse evaluatie van de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 

opgesteld worden. Voorafgaand aan deze evaluatie werd in de periode eind 2016 tot medio 2018 

een maatschappelijk debat georganiseerd met vertegenwoordigers van CIW, middenveld en 

kabinetten over een langetermijnvisie op kostenterugwinning en op financiering in het kader van 
het waterbeleid. In 2018 wordt het debat met de sleutelactoren afgerond, en wordt een rapport 

opgemaakt met beleidsvoorstellen inzake financiering mede als input voor de 3de 

waterbeleidsnota, de tussentijdse evaluatie van het maatregelenprogramma van de 

stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 en het nieuwe maatregelenprogramma van de 

stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027. 

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) 

 

 Titel timing 

output 2018/ 3 Rapport met beleidsvoorstellen financiering CIW 17 oktober 2018 

output 2018/ 4 Stand van zaken maatschappelijk debat i.v.m. uitwerken 

lange termijn visie financiering waterbeleid 

CIW 12 maart 2018 

CIW 20 juni 2018 

- 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 toegepast. Onder meer de studie ‘Hotspots’, waarin door de OVAM i.s.m. de 

VMM werd nagegaan bij welke (historische) risico-activiteiten er de meeste kans bestaat of 

bestond op waterbodemverontreiniging, zal hierbij één van de aanknopingspunten vormen.  
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Herontwikkeling naast of ter hoogte van het water kan een hefboom zijn om de sanering van een 

waterbodem mogelijk te maken mits dit kan zorgen voor een duurzame sanering van de 

waterloop. 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. OVAM voert bijvoorbeeld i.s.m. VMM al waterbodemonderzoeken uit voor de stad 

Gent ter ondersteuning van blauwgroene netwerken. 

Bij de prioritering van de sanering van waterbodems staat de realisatie van goede ecologische 

toestand steeds centraal. 

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. 

De resultaten inzake duurzame financieringsoplossingen voor waterbodems kunnen mee als input 

dienen bij het uitwerken van een financieringsplan voor de uitvoering van de 

stroomgebiedbeheerplannen (zie pag. 18: Uitwerken van een financieringsplan voor de uitvoering 

van de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 (da 2)). 

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) 

 

 titel timing 

output 2018/ 5 Stand van zaken duurzame financieringsoplossing 

waterbodems 
CIW 14 december 2018 

Meerjarenplanning 2022 

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

� Bewaken van de afstemming van de resultaten met de regeringsverklaring en doorvertaling in de SGBP. 
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2.2 Planning en beleid (P) 

2.2.1 Stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas 2022-2027 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) en de Zoneringsplannen (ZP) en Gebiedsdekkende uitvoeringsplannen (GUP). 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. Op 18 december 2015 stelde de Vlaamse Regering de 

stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 voor Schelde en Maas, en het bijhorende maatregelenprogramma voor Vlaanderen 

vast. Conform de KRLW worden de stroomgebiedbeheerplannen zesjaarlijks herzien, m.a.w tegen 22 december 2021. 

De stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas 2016-2021 (incl. maatregelenprogramma) bestaan uit twee afzonderlijke 

stroomgebiedbeheerplannen met 11 bekkenspecifieke en 6 grondwatersysteemspecifieke delen en met zoneringsplannen 

en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen per gemeente. 

Voor de opmaak van de stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas 2022-2027 wordt uitgegaan van één deel op SGB-

niveau voor Schelde en Maas samen. Verder wordt dezelfde opbouw voorzien als voor de SGBP 2016-2021, maar er wordt 

nog meer gestreefd naar geïntegreerde en samenhangende plandelen. Naast de integratie van de overstromingsrisico-

beheerplannen zullen ook de droogterisicobeheerplannen geïntegreerd worden in de stroomgebiedbeheerplannen. 

Werkplan 2018 

- OPMAAK VAN EEN ONTWERP SGBP 2022-2027 EN ONTWERP MAPRO 2022-2027 (DA 4) 

Het stappenplan voor de opmaak van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 (CIW 12 

oktober 2016) voorziet dat er vanaf 2017 wordt gestart met de voorbereiding van de volgende 

plannen. Hierbij zal de nodige aandacht besteed worden aan de tussenliggende mijlpalen en de 
intra-Belgische samenwerking. De te doorlopen stappen in dit traject zijn de uitwerking van het 

concept SGBP en MAPRO tegen medio, resp. eind 2018, een draft ontwerp SGBP en MAPRO tegen 

eind 2019 en een ontwerp SGBP en MAPRO tegen medio 2020. 

In 2018 wordt verder gewerkt aan de opmaak van de concepten SGBP en MAPRO. Het concept 

SGBP wordt voorbereid tegen juni en het concept maatregelenprogramma tegen december. 

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 

 

 titel timing 

output 2018/ 6 Concept Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 CIW 20 juni 2018 

output 2018/ 7 Concept Maatregelenprogramma 2022-2027 CIW 14 december 2018 

- VOORBEREIDENDE DOCUMENTEN IKV DE OPMAAK VAN DE SGBP 2022-2027 (DA 5) 
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De kaderrichtlijn Water vraagt de lidstaten om voorafgaandelijk aan de ontwerpen van de 

stroomgebiedbeheerplannen, ook het tijdschema en het werkprogramma voor de opmaak van de 

plannen voor te leggen aan het publiek. Dit is ook zo voor de thema’s waardoor de Vlaamse 

wateren het risico lopen de goede toestand niet te zullen halen: de waterbeheerkwesties. Om 

redenen van efficiëntie koos Vlaanderen ervoor om de waterbeheerkwesties (geïntegreerd in de 

waterbeleidsnota) tegelijkertijd met het tijdschema en werkprogramma voor te leggen aan het 

publiek. Het openbaar onderzoek van de derde waterbeleidsnota start eind 2018 en loopt tot 

medio 2019. Dit betekent dat naast de waterbeheerkwesties ook het tijdschema & 

werkprogramma voor de volgende stroomgebiedbeheerplannen tegen eind 2018 moet klaar zijn 

om voor te leggen aan het publiek.  

Het decreet Integraal Waterbeleid bepaalt in art. 36 dat de stroomgebiedbeheerplannen zo dienen 

opgesteld te zijn, en de besluitvormingsprocedures op zo’n wijze dienen te verlopen, dat de 

plannen voldoen aan de essentiële kenmerken van de milieueffectrapportage. Het plan-m.e.r.-

proces start met een kennisgeving. Tijdens deze fase wordt een kennisgevingsdocument opgesteld 

dat de reikwijdte, het detailleringsniveau en de inhoudelijke aanpak van het plan-MER toelicht. 

Zie ook Opmaak derde waterbeleidsnota (da 1) en Organiseren openbaar onderzoek en 

adviesvraag Tijdschema & werkprogramma SGBPn Schelde en Maas 2022-2027 en Derde 

waterbeleidsnota (incl. waterbeheerkwesties) (da 37). 

Betrokken werkgroep(en): 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, (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 

 

 titel timing 

output 2018/ 8 Waterbeheerkwesties (geïntegreerd in de Derde 

waterbeleidsnota, zie pg. 9) 
CIW 14 december 2018 

output 2018/ 9 Tijdschema & Werkplan CIW 14 december 2018 

output 2018/ 10 Kennisgeving plan-MER CIW 14 december 2018 

- ACTUALISEREN VAN DE ANALYSES EN BEOORDELINGEN (DA 6) 

De analyses (artikel 60 DIW/artikel 5 KRLW, artikelen 6 en 14 ORL) moeten geactualiseerd worden 

tegen uiterlijk eind 2019. Om tegemoet te komen aan de aanbevelingen uit de evaluatie van de 

SGBP1 en de aanbevelingen van de EC i.v.m. de intra-Belgische coördinatie worden de  analyses 
geactualiseerd tegen medio 2018 (i.p.v. eind 2019). Hiermee zijn de analyses ook tijdig 

beschikbaar voor de tussentijdse evaluatie van de stroomgebiedbeheerplannen en de derde 

waterbeleidsnota (incl. waterbeheerkwesties). 

De in 2017 opgestarte afbakening en karakterisering van de waterlichamen en de sectorale 

analyse worden  afgerond tegen maart 2018 en dienen mee als basis voor de druk- en 

impactanalyse en de economische analyse (die beide tegen september 2018 worden 

geactualiseerd) en voor de bekkenspecifieke visies en actieprogramma’s. 

Betrokken werkgroep(en): WG Kaderrichtlijn Water i.s.m. VMM en WG Bekkenwerking, WG 

Ecologisch Waterbeheer, WG Waterkwantiteit en de bekkensecretariaten & -overlegstructuren.  
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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 

 

 titel timing 

output 2018/ 11 Afbakening en karakterisering waterlichamen CIW 12 maart 2018 

output 2018/ 12 Analyse watergebruikssectoren CIW 12 maart 2018 

output 2018/ 13 Druk- en impactanalyse CIW 17 oktober 2018 

output 2018/ 14 Economische analyse CIW 17 oktober 2018 

- BIJSTURING METHODIEK PRIORITERING GEBIEDSDEKKEND UITVOERINGSPLAN (GUP) (DA 7) 

Bij de opmaak van de SGBPn 2016-2021 werd de beslissing om ook de zoneringsplannen en GUP’s 

te integreren in deze plannen vrij laat in het proces genomen waardoor een optimale integratie 

niet mogelijk was. Daarom zal, mee als antwoord op de geformuleerde opmerkingen tijdens het 

openbaar onderzoek, worden onderzocht hoe een optimale integratie/afstemming mogelijk is 

voor de volgende generatie SGBPn en zal onderzocht worden op welke wijze de methodiek kan 

worden bijgestuurd. 

Deze bijsturing zal op voorzet van VMM gebeuren in overleg met de WG Waterzuivering en de 

bekkensecretariaten. Het stappenplan voor de opmaak van de stroomgebiedbeheerplannen 

2022-2027 (CIW 12 oktober 2016) voorziet dat de methodiek is bijgestuurd  tegen eind 2018. 

Betrokken werkgroep(en): WG Waterzuivering ism de bekkensecretariaten 

Link met de 2de waterbeleidsnota: 2.2.1.3 Waterzuivering verder uitbouwen en optimaliseren, 2.2.1.1 Puntbronnen en 

diffuse bronnen gecombineerd aanpakken 

 

 titel timing 

output 2018/ 15 Bijgestuurde methodiek prioritering gebiedsdekkend 

uitvoeringsplan (GUP) 
CIW 14 december 2018 

- OPVOLGEN METHODIEK/ PLAN VAN AANPAK BEPALING OVERNAMEPUNTEN IN CENTRAAL GEBIED (DA 8) 

Conform het zoneringsbesluit werd de exacte ligging van de overnamepunten in het buitengebied 

vastgelegd in het GUP. In het zoneringsbesluit is tevens voorzien dat, nadat het definitieve 

zoneringsplan en het uitvoeringsplan opgemaakt zijn, de VMM in overleg met de gemeente de 

scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting in het centrale 

gebied zal vaststellen. 

Het eerste gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP) werd door de Vlaamse Regering goedgekeurd 

op 18 december 2015, als onderdeel van de 2e generatie stroomgebiedbeheerplannen (SGBP). 
Hierin (hoofdstuk  4.3. uit het Vlaams deel: Zoneringsplannen en GUP’s) werd reeds aangegeven 

dat de scheidingslijn in het centrale gebied, op basis van het principe dat inzameling een 

gemeentelijke opdracht is, zal worden uitgewerkt na de vaststelling van de uitvoeringsplannen en 

dus onderdeel zal vormen van de 2de generatie uitvoeringsplannen die zullen worden 

geïntegreerd in de 3de generatie SGBP. 
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Op basis van voorgestelde tracés en methodiek gaan rioolbeheerders aan de slag voor de verdere 

uitwerking. De opmaak en opvolging van het plan van aanpak gebeurt ism WG Waterzuivering. Er 

wordt nagegaan of bijsturing van methodiek o.b.v. de ervaringen met de betrokkenen nodig is. 
De overnamepunten in het centraal gebied zullen beschikbaar zijn bij de opmaak van het ontwerp 

van SGBP3 en zullen dus in de GUP2 opgenomen worden. 

Betrokken werkgroep(en): WG Waterzuivering 

Link met de 2de waterbeleidsnota:2.2.1.3 Waterzuivering verder uitbouwen en optimaliseren, 5.2.1 Een 

financieringsplan op lange termijn uitwerken, 2.2.1.4 Afvalwater- en hemelwaterbeheer afstemmen op het 

watersysteem 

 

timing: doorlopend in 2018 

- UITVOEREN VAN EEN VOORLOPIGE OVERSTROMINGSRISICOBEOORDELING (DA 9) 

Een eerste stap in de opmaak van de tweede generatie overstromingsrisicobeheerplannen 

(geïntegreerd in de stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas 2022-2027) is de uitvoering 

van een voorlopige overstromingsrisicobeoordeling. In de eerste cyclus van de Europese 

Overstromingsrichtlijn paste Vlaanderen art 13.1.b van de overstromingsrichtlijn toe en voerde 

geen voorlopige overstromingsrisicobeoordeling uit. Voor de tweede cyclus verplicht de Europese 

Commissie om een voorlopige risicobeoordeling met inbegrip van het aanduiden van gebieden 

met een mogelijk significant overstromingsrisico tegen 22 maart 2019 uit te voeren en hierover 

te rapporteren. Vlaanderen moet vervolgens de voorlopige overstromingsrisicobeoordeling, 

inclusief de ”gebieden met een mogelijk significant overstromingsrisico” ter beschikking van het 

publiek stellen. 

De CIW werkgroep Waterkwantiteit is al in 2017 begonnen met het uitwerken van een methodiek 

hiervoor m.i.v. werkwijze voor pluvial floods en klimaatverandering. Op de CIW van december 

2018 wordt de voorlopige overstromingsrisicobeoordeling met inbegrip van de ”gebieden met 

een mogelijk significant overstromingsrisico” ter goedkeuring  voorgelegd.  

Betrokken werkgroep(en): WG Waterkwantiteit 

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

minimaliseren, 4.2.2.3 Grensmaas en Maas, het evenwicht tussen watertekort en waterteveel bewaken, 

4.2.2.4 Afspraken met Frankrijk inzake waterverdeling Leie en Schelde 

 

 titel timing 

output 2018/ 16 Voorlopige overstromingsrisicobeoordeling: uitgewerkte 
methodiek  

CIW 20 juni 2018 

output 2018/ 17 Voorlopige overstromingsrisicobeoordeling: definitieve 

invulling 
CIW 14 december 2018 

- HERZIENING VAN DE OVERSTROMINGSGEVAARKAARTEN EN OVERSTROMINGSRISICOKAARTEN (DA 10)  

Een tweede stap in de opmaak van de tweede generatie overstromingsrisicobeheerplannen 

(geïntegreerd in de stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas 2022-2027) is de herziening 

van de overstromingsgevaarkaarten en overstromingsrisicokaarten. De Rapportering aan de 

Europese Commissie is voorzien voor 22 maart 2020. 
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Een methodiek voor de herziening van de overstromingsgevaarkaarten en overstromingsrisico-

kaarten (o.m. het toevoegen van (plaatselijke) overstromingen door hevige neerslag (“pluvial 

floods”) en het toevoegen van de klimaatimpact op deze kaarten) zal ter goedkeuring op de CIW 
van december 2018 worden voorgelegd. 

Op de CIW van december 2019 worden de overstromingsgevaarkaarten en overstromings-

risicokaarten ter goedkeuring voorvoorgelegd. Tegen 22 maart 2020 moeten de overstromings-

gevaarkaarten en overstromingsrisicokaarten aan de Europese Commissiegerapporteerd worden 

en vervolgens aan het publiek ter beschikking gesteld worden. 

De WG Waterkwantiteit legt hiervoor een methododiek (m.i.v. werkwijze voor pluvial floods en 

klimaatverandering) voor  aan de CIW in december.  

Betrokken werkgroep(en): WG Waterkwantiteit 

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

minimaliseren, 4.2.2.3 Grensmaas en Maas, het evenwicht tussen watertekort en waterteveel bewaken, 

4.2.2.4 Afspraken met Frankrijk inzake waterverdeling Leie en Schelde 

 

 titel timing 

output 2018/ 18 Overstromingsgevaar- en risicokaarten: methodiek CIW 14 december 2018 

- INVENTARISATIE EN ANALYSE DROOGTERISICO’S (DA 11) 

Op de CIW van december 2017 werd een plan van aanpak voor de opmaak van 

droogterisicobeheerplannen geïntegreerd in de stroomgebiedbeheerplannen ter goedkeuring 

voorgelegd en werd opdracht gegeven om de verdere uitwerking van het droogterisicobeheer 

maximaal af te stemmen op en te integreren in het proces van de waterbeleidsnota en de 

stroomgebiedbeheerplannen.  

Een belangrijke stap in de opmaak van de eerste generatie droogterisicobeheerplannen (DRBP) 
wordt de aanpak voor de inventarisatie en analyse van de huidige en toekomstige droogterisico’s 

in Vlaanderen. 

Tegen medio 2019 zullen de eerste resultaten van een inventarisatie en analyse van de huidige 

en toekomstige droogterisico’s in Vlaanderen ter goedkeuring worden voorgelegd. Op de CIW van 

december 2018 zal een stand van zaken worden voorgelegd. 

Betrokken werkgroep(en): WG Waterkwantiteit ism sub WG Grondwater 

Link met de 2de waterbeleidsnota: 3.2.1.2 Duurzaam en efficiënt waterverbruik (waterschaarste vermijden), 3.2.1.1 

Duurzame drinkwatervoorziening garanderen, 4.2.1.5 Watertekorten minimaliseren, 4.2.2.3 Grensmaas en 

Maas, het evenwicht tussen watertekort en waterteveel bewaken, 4.2.2.4 Afspraken met Frankrijk inzake 

waterverdeling Leie en Schelde 

 

 titel timing 

output 2018/ 19 Inventarisatie en analyse van de huidige en toekomstige 

droogterisico’s in Vlaanderen: stand van zaken 
CIW 14 december 2018 

- GEBIEDSGERICHTE DOORVERTALING MILIEUKWANTITEITSDOELSTELLINGEN (DA 12) 
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De milieukwantiteitsdoelstellingen voor oppervlaktewater zijn verankerd in het VLAREM onder de 

vorm van overstromingsrisicobeheerdoelstellingen en oppervlaktewatertekortbeheerdoel-

stellingen. In de loop van 2018 wordt verder gewerkt aan de herziening en verdere uitwerking van 

de indicatoren voor de afwegingskaders van die generieke overstromingsrisicobeheer- en 

watertekortbeheerdoelstellingen en wordt een methodologie voorgelegd voor de gebiedsgerichte 

doorvertaling. 

Betrokken werkgroep(en): WG Waterkwantiteit ism sub WG Grondwater 

Link met de 2de waterbeleidsnota: 3.2.1.2 Duurzaam en efficiënt waterverbruik (waterschaarste vermijden), 3.2.1.1 

Duurzame drinkwatervoorziening garanderen, 4.2.1.5 Watertekorten minimaliseren, 4.2.2.3 Grensmaas en 

Maas, het evenwicht tussen watertekort en waterteveel bewaken, 4.2.2.4 Afspraken met Frankrijk inzake 

waterverdeling Leie en Schelde 

 

 titel timing 

output 2018/ 20 

Evaluatie/verdere uitwerking indicatoren voor generieke 

afwegingskaders milieukwantiteitsdoelstellingen voor 
oppervlaktewater en methodologie  voor de 

gebiedsgerichte doorvertaling ervan 

CIW 14 oktober 2018 

- VERDERE UITWERKING DRAAIBOEK CRISISBEHEER BIJ DROOGTE (DA 13) 

Het draaiboek voor het crisisbeheer bij droogte zal invulling geven aan het reactieve 

droogterisicobeheer. In 2017 werd gestart met de voorbereiding van het draaiboek en op 16 
oktober hechtte de CIW hechtte haar goedkeuring aan de blauwdruk voor het draaiboek. 

Het draaiboek beschrijft het kader waarbinnen de informatie-uitwisseling tussen de partners en 

de afstemming van crisismaatregelen en communicatie bij droogte zal gebeuren ifv een meer 

gecoördineerd operationeel handelen tijdens droogtesituaties.  

Het draaiboek gaat  in op: 

− de bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor het crisisbeheer en het nemen van 

crisismaatregelen;  

− de opvolging en beoordeling van (aankomende) droogtesituaties aan de hand van een 

indicatorenkader en droogteniveaus;  

− een kader voor de afweging van prioritaire watergebruiken bij waterschaarste door droogte;  

− het forum waarbinnen de crisiscoördinatie bij toekomstige droogtesituaties zal gebeuren, 

met onderscheid in een  droogtecommissie op Vlaams niveau (ingebed in de CIW-werking) en 

een regionaal crisisoverleg over droogte.  

De droogtecommissie op Vlaams niveau, onder voorzitterschap van de CIW-voorzitter, heeft 
voornamelijk een rol in informatie-uitwisseling en coördinatie van maatregelen tijdens 

droogtesituaties en is samengesteld uit de organisaties die lid zijn van de CIW, aangevuld met een 

vertegenwoordiging van de kabinetten van de betrokken minister(s) en van het Vlaams 

Crisiscentrum CCVO. 

Het draaiboek is een dynamisch, levend document dat op regelmatige tijdstippen wordt 

bijgewerkt. In functie van het verder uitwerken van het draaiboek zullen in 2018 reactieve 

indicatoren om droogte op te volgen worden uitgewerkt evenals een aanzet van reactief 

afwegingskader en afschakelplan  

Betrokken werkgroep(en): WG Waterkwantiteit subWG grondwater 
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Link met de 2de waterbeleidsnota: 3.2.1.2 Duurzaam en efficiënt waterverbruik (waterschaarste vermijden), 3.2.1.1 

Duurzame drinkwatervoorziening garanderen, 4.2.1.5 Watertekorten minimaliseren, 4.2.2.3 Grensmaas en 
Maas, het evenwicht tussen watertekort en waterteveel bewaken, 4.2.2.4 Afspraken met Frankrijk inzake 

waterverdeling Leie en Schelde 

 

 titel timing 

output 2018/ 21 Reactieve indicatoren om droogte op te volgen CIW 12 maart 2018 

output 2018/ 22 Reactief afwegingskader en afschakelplan (aanzet) CIW 20 juni 2018 

Meerjarenplanning 2022 

- In uitvoering van de dochterrichtlijn Prioritaire stoffen (RL/2013/39/E6) (WG Kaderrichtlijn Water):  

o Opvolgen Europese strategie farmaceutica in uitvoering van 2013/39/EG 

o Opvolgen aanduiding nieuwe prioritaire stoffen 

o Opmaak inventaris prioritaire stoffen in uitvoering van 2008/105/EG en 2013/39/EG tegen 22/12/2019 

(cfr. Richtlijn) 

- Er wordt in de periode 2018-2020 werk gemaakt van droogterisicobeheerplannen die geïntegreerd worden in de 

stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027. (WG Waterkwantiteit ism WG Kaderrichtlijn Water, subwg Grondwater en 

PPG) Dit omvat o.a.: 

o Afwerken generiek beoordelingskader oppervlaktewaterkwantiteitstoestand (2019) 

o Gebiedsgerichte afweging milieukwantiteitsdoelstellingen mede obv toestandsbeoordelingen en acties 

- Er wordt in de periode 2018-2020 werk gemaakt van overstromingsrisicobeheerplannen die geïntegreerd worden in de 

stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027. (WG Waterkwantiteit i.s.m. WG Watertoets, WG Kaderrichtlijn Water en PPG) 

Vlaanderen moet volgens de Europese Overstromingsrichtlijn: 

o De voorlopige overstromingsrisicobeoordeling inclusief de “gebieden met een mogelijk significant 
overstromingsrisico” opmaken tegen eind 2018 en tegen 22 maart 2019 aan de Europese Commissie 

rapporteren 

o De overstromingsgevaarkaarten en overstromingsrisicokaarten tegen eind 2019 opmaken en tegen  22 

maart 2020 aan de Europese Commissie rapporteren. 

o De overstromingsrisicobeheerplannen tegen eind 2021 vaststellen en tegen 22 maart 2022 aan de 

Europese Commissie rapporteren. 

- Er wordt in de periode 2018-2020 een Vlaams sedimentbeheerconcept voor het Scheldestroomgebiedsdistrict 

opgemaakt, mede als opstap voor de voorbereiding van het thema sediment voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-

2027 (WG Bagger- en Ruimingsspecie) 

- De voorbereiding van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027: draft ontwerp SGBP (dec 2019), ontwerp SGBP (juli 

2020) (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. (WG Kaderrichtlijn Water). 

- Het opvolgen, en indien nodig, het bijsturen van het opmaakproces van de ontwerpen voor 

stroomgebiedbeheerplannen en de opvolging ervan (PPG). 

- 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)), conform het draaiboek dat op de CIW van 7 mei 2015 werd goedgekeurd (WG Waterkwantiteit ) 

- Voortdurende opvolging droogte- en watertekortindicatoren (tbv opvolging droogtesituatie) (WG Waterkwantiteit) 
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- 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) 

- Opvolgen van de ontwikkelingen inzake prioritaire stoffen (WG Kaderrichtlijn Water) 
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2.2.2 Stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas 2016-2021 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 2018 

- OPMAAK VAN HET WATERUITVOERINGSPROGRAMMA (WUP) (DA 14) 

Het DIWB (art. 66bis) voorziet dat de CIW jaarlijks een wateruitvoeringsprogramma met 

bekkenspecifieke delen voorbereidt, meer bepaald dat de CIW instaat voor het bundelen, 

coördineren en afstemmen van de bekkenspecifieke delen van het wateruitvoeringsprogramma 
en het vaststellen4 van het wateruitvoeringsprogramma. De bekkenbesturen staan in voor de 

ontwerpen van de bekkenspecifieke delen van het wateruitvoeringsprogramma.  

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 en op 22 juni 2016 een geconcretiseerde blauwdruk 

voor het WUP goed. Op 23 juni 2016 keurde de CIW het eerste WUP, het WUP 2016, goed samen 

met een aantal aanbevelingen voor de opmaak van het volgende WUP. 

Het WUP 2017 wordt aan de CIW voorgelegd in juni 2018. 

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

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. 

 

 titel timing 

output 2018/ 23 Wateruitvoeringsprogramma 2017 CIW 20 juni 2018 

 

                                                             

 

 

 

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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- VERDER AANPASSEN OPVOLGINGSINSTRUMENT VOORTGANGSRAPPORTERING MAATREGELENPROGRAMMA 

STROOMGEBIEDBEHEERPLANNEN (DA 15) 

Ter ondersteuning van de opvolging en de rapportering van de acties en maatregelen uit de 
stroomgebiedbeheerplannen werd in 2016 het opvolgingsinstrument MaPro SGBPn uitgewerkt. 

Op basis van de ervaringen die opgedaan werden tijdens het gebruik van de toepassing, met name 

ikv de opmaak van het WUP 2016, wordt de toepassing verder uitgebreid en aangepast.  

Betrokken werkgroep(en): PPG 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 

 

timing: doorlopend in 2018 

- TUSSENTIJDSE EVALUATIE SGBP 2016-2021 (DA 16) 

In de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 is een tussentijdse evaluatie van de plannen tegen 

eind 2018 ingeschreven (actie 9A_010). Tegelijk kan op dat moment de tussentijdse stand van 

zaken van de uitvoering van de maatregelen beoordeeld worden (cfr. art. 15 KRLW), waarbij ook 

aandacht besteed zal worden aan de evolutie van de toestand van de waterlichamen, de 

budgettaire situatie en het resultaat van de diverse onderzoeksporen gericht op 

kosteneffectiviteit. Zo werd bijvoorbeeld een extra actie geformuleerd gericht naar 

efficiëntiewinsten voor de saneringsinfrastructuur (7B_K_023). 

De tussentijdse evaluatie van de stroomgebiedbeheerplannen wordt tegen eind 2018 uitgewerkt 

op basis van de karakterisering, sectoranalyse, beschikbare meetresultaten 2013-2015, de studie 
effectiviteitsanalyse waterbeleid en het maatschappelijk debat lange termijnvisie financiering van 

het waterbeleid.  

Op basis van deze tussentijdse evaluatie zal een bijsturing van de SGBP 2016-2021 voorbereid 

worden, die op het einde van deze legislatuur als voorstel voor de nieuwe Vlaamse Regering 

beschikbaar zal zijn. Het is de bedoeling om met dit voorstel de SGBP met het oog op de tweede 

fase van de planperiode substantieel te versterken. Elementen daarvoor zijn: de inschatting van 

de evolutie van doelstellingen voor de KRLW; de inschatting van de effectiviteit van de SGBP 2016-

2021 op dat ogenblik; de inschatting van de meerkosten op dat ogenblik en de opties inzake 

nieuwe financiering.  

Voor zover de beoogde bijsturing wordt goedgekeurd, kan deze via het wateruitvoerings-

programma (WUP) in de SGBP doorwerken. 

Betrokken werkgroep(en): WG Kaderrichtlijn Water i.s.m. CIW secretariaat en VMM en SubWG 

GW, 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) 
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 titel timing 

output 2018/ 24 Tussentijdse evaluatie van de 

stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 
CIW 14 december 2018 

- TUSSENTIJDSE RAPPORTERING OVER HET MAATREGELENPROGRAMMA BIJ DE SGBP 2016-2021 (DA 17) 

Ten laatste op 22/12/2018 moet een stand van zaken i.v.m. de uitvoering van de maatregelen uit 

de SGBP 2016-2021 elektronisch gerapporteerd worden aan de Europese commissie. Deze 

rapportering zal gebeuren op basis van de informatie die beschikbaar is in het 
opvolgingsinstrument voor de voortgangsrapportering (zie ook Opmaak van het 

wateruitvoeringsprogramma (WUP) (da 14)  voor de jaren 2016 -2017. 

Betrokken werkgroep(en): WG Kaderrichtlijn Water ism 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 

 

 titel timing 

output 2018/ 25 Tussentijdse rapportering uitvoering MaPro 2016-2021 CIW 14 december 2018 

- HET MAATREGELENPROGRAMMA EN MONITORINGPROGRAMMA SGBP 2016-2021 AANVULLEN VOOR NIEUWE 

PRIORITAIRE STOFFEN (DA 18) 

In uitvoering van de dochterrichtlijn Prioritaire stoffen (RL/2013/39/E6) worden voor de nieuwe 
prioritaire stoffen een voorlopig maatregelenprogramma en aanvullend monitoringprogramma 

opgemaakt en tegen eind 2018 gerapporteerd aan de EU.  

Het voorlopige maatregelenprogramma betreft een verderzetting van het lopende beleid met 

specifieke aandacht voor de nieuwe prioritaire stoffen en wordt via het WUP 2017 toegevoegd 

aan de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021. Het definitieve maatregelenprogramma voor die 

nieuwe prioritaire stoffen wordt opgenomen in de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.    

Verder staan in 2018 op het programma: 

- Opvolgen Europese strategie farmaceutica in uitvoering van 2013/39/EG 

- Opvolgen aanduiding nieuwe prioritaire stoffen  

Betrokken werkgroep(en): WG Kaderrichtlijn Water  

Link met de 2de waterbeleidsnota: 2.2.1.1 Puntbronnen en diffuse bronnen gecombineerd aanpakken  

Link met de stroomgebiedbeheerplannen / 
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 titel timing 

output 2018/ 26 Aanvullend monitoringprogramma  CIW 20 juni 2018 

output 2018/ 27 Voorlopig maatregelenprogramma, geïntegreerd in het 

WUP  
CIW 20 juni 2018 

- BEGELEIDEN VISIE EN FORMULEREN VAN DOELSTELLINGEN VOOR DE UITBOUW VAN IBA’S VOOR 

WEEKENDVERBLIJVEN IN SPEERPUNTGEBIED OF IN EEN ZONE MET INSTANDHOUDINGSDOELSTELLINGEN (IHD) (DA 

19) 

In het kader van de opvolging van de acties gerelateerd aan het GUP en de saneringsinfrastructuur 

via de wateruitvoeringsprogramma’s (WUP) worden gemeenten/rioolbeheerders bevraagd naar 

de stand van zaken en intenties in verband met de uitbouw van de gemeentelijke 

saneringsinfrastructuur, inclusief de uitbouw van IBA’s.  

Eén van de acties is de inventarisatie en visieontwikkeling inzake weekendverblijven (actie 

7B_I_114). Deze actie omvat 2 stappen: enerzijds de inventarisatie, anderzijds de 

visieontwikkeling. Het doel van de inventaris is om een inschatting te kunnen maken van de druk 

en impact voor de verschillende lozingen en tevens vormt ze de basis voor het uitwerken van een 

visie. Deze visie dient dan als input om concrete doelstellingen te formuleren voor de uitbouw 

van IBA’s voor weekendverblijven in speerpuntgebieden of in een zone met IHD (actie 7B_I_112), 

aangezien de weekendverblijven momenteel buiten beschouwing werden gelaten bij de opmaak 

van de prioritaire IBA-lijsten in het kader van het GUP.  

De resultaten van de impact naar aanleiding van de inventarisatie zullen teruggekoppeld worden 
in de WG Waterzuivering. Tevens zal ism de WG Waterzuivering een beoordelingskader 

opgemaakt worden voor de minimale inhoud van de visie in functie van de impact. 

Betrokken werkgroep(en): WG Waterzuivering 

Link met de 2de waterbeleidsnota: 2.2.1.3 Waterzuivering verder uitbouwen en optimaliseren, 2.2.1.1 Puntbronnen en 

diffuse bronnen gecombineerd aanpakken 

Link met de stroomgebiedbeheerplannen Schelde & Maas (2016-2021): 7B_I_114 (Inventarisatie en visieontwikkeling 

inzake weekendverblijven); 7B_I_112  (Uitbouw van IBAs voor weekendverblijven gelegen in speerpuntgebied 

of in een zone met instandhoudingsdoelstellingen (IHD)) 

 

 titel timing 

output 2018/ 28 Beoordelingskader visieontwikkeling inzake 

weekendverblijven 
maart 2018 

- SCREENING VAN MAATREGELEN MBT SANERINGSINFRASTRUCTUUR UIT DE 1E SGBP MET HET OOG OP HET 

AFBAKENEN VAN DE PROJECTEN DIE TOT DIRECT DOEL HEBBEN DE WATERKWALITEIT TE VERBETEREN (ACTIE 

7B_I_117) (DA 20) 

Rioleringsprojecten hebben een grote doorlooptijd (meer dan 6 jaar). Projecten worden op een 

programma (gemeentelijk of bovengemeentelijk) opgenomen vanuit verschillende 

uitgangspunten en beogen soms verschillende doelstellingen. De aanpak voor de nog niet 

uitgevoerde rioleringsprojecten uit het 1e MaPro dient verder onderzocht te worden. Voor 

projecten die een andere doelstelling beogen dan het verbeteren van de waterkwaliteit dient 

nagegaan te worden of een bijgestuurde timing wenselijk is. Voor projecten die de verbetering 
van de waterkwaliteit wel tot direct doel hebben en relevant zijn voor het behalen van de 

doelstellingen van het integraal waterbeleid is een versnelde uitvoering noodzakelijk. Het plan 
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van aanpak (kader) voor uitvoering van deze maatregel zal in de CIW WG Waterzuivering verder 

besproken worden. 

Betrokken werkgroep(en): WG Waterzuivering 

Link met de 2de waterbeleidsnota: 2.2.1.3 Waterzuivering verder uitbouwen en optimaliseren, 2.2.1.1 Puntbronnen en 

diffuse bronnen gecombineerd aanpakken 

Link met de stroomgebiedbeheerplannen Schelde & Maas (2016-2021): 7B_I_117 (Screening van maatregelen mbt 

saneringsinfrastructuur uit de 1e SGBPn met het oog op het afbakenen van de projecten die tot direct doel 

hebben de waterkwaliteit te verbeteren 

 

 titel timing 

output 2018/ 29 
Plan van aanpak voor de uitvoering van de screening 

maatregelen mbt saneringsinfrastructuur uit de 1ste 

SGBP 

juni 2018 

Meerjarenplanning 2022 

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

o Evaluatie en herziening van de overstromingsrisicokaarten en overstromingsgevaarkaarten tegen 22 maart 

2020 (WG Waterkwantiteit) 

Recurrente taken/opvolgingstaken 

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

- Het opvolgingsinstrument MaPro SGBPn wordt onderhouden en uitgebreid/aangepast waar nodig (CIW secretariaat). 

- Opvolging informatievragen specifiek i.f.v. de evaluatie van de rapportering van de 1ste en/of 2de generatie 

stroomgebiedbeheerplannen en ingebrekestellingen vanuit de EU mbt kaderrichtlijn Water 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, 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 2018 

- PLAN VAN AANPAK OM AFZETMOGELIJKHEDEN VAN HERBRUIKBAAR BAGGER- EN RUIMINGSSPECIE TE VERGROTEN 

(DA 21) 

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 ging in 2017 na 

welke de mogelijke oorzaken hiervan zijn en werkte een plan van aanpak uit om de afzet van 

herbruikbaar BRS te vergroten. De CIW werkgroep Bagger- en Ruimingsspecie zal de uitvoering 

van dit plan van aanpak opvolgen en synergiën zoeken.  

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) 

 

 titel timing 

output 2018/ 30 
Stand van zaken van de uitvoering van het plan van 

aanpak om de afzet van herbruikbare Bagger- en 

Ruimingsspecie te vergroten 

CIW 14 december 2018 

Meerjarenplanning 2022 

- Bijdrage leveren voor de actieprogramma’s ikv de Europese Verordening Invasieve soorten (WG Ecologisch 

waterbeheer). 

Recurrente taken/opvolgingstaken 

- Uitvoering van het actieplan MLWV (WG Waterkwantiteit) 
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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 2018 

- NADERE REGELS OEVERZONEPROJECTEN (DA 22) 

Het decreet IWB voorziet in de mogelijkheid om bredere oeverzones af te bakenen via een 

oeverzoneproject, waarbij de Vlaamse Regering nadere regels kan vaststellen voor het opstellen 

en goedkeuren van oeverzoneprojecten. Bredere oeverzones/bufferstroken kunnen ook via 

andere instrumenten gerealiseerd worden (beheerovereenkomsten VLM, instrumentenkoffer 

Landinrichtingsdecreet, vergroeningsmaatregelen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, …). 

Alvorens eventueel een nieuw uitvoeringsbesluit voor oeverzoneprojecten op te maken, worden 

de bestaande instrumenten uitgetest in een aantal pilootprojecten. De selectie van de 

pilootprojecten gebeurde begin 2016 binnen de werkgroep Ecologisch Waterbeheer. Deze 

pilootprojecten lopen begin 2018 af. De resultaten van de pilootprojecten worden besproken in 

de WG Ecologisch Waterbeheer en gerapporteerd aan de CIW. Mogelijks kunnen op basis van 

deze resultaten al enkele voorstellen uitgewerkt worden voor de optimalisatie van de huidige 

regelgeving mbt oeverzones.  

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) 

 

 titel timing 

output 2018/ 31 Resultaten pilootprojecten oeverzones CIW 12 maart 2018 

- ANALYSE ALTERNATIEVEN RISICOZONEKAART IN RELATIE TOT VERZEKERBAARHEID GEBOUWEN (DA 23) 

In de huidige situatie wordt beslist over de verzekerbaarheid van een woning op basis van de 

ligging binnen de risicozones voor overstromingen . Het risico dat een woning loopt op schade 

wordt ook door andere factoren bepaald. Het lijkt dan ook logischer om de verzekerbaarheid te 

bepalen op basis van het restrisico van een gebouw. Een gebouw dat de watertoets respecteert 

zou verzekerbaar moeten zijn, omgekeerd kan ook gesteld worden dat bouwheren die bewust de 

watertoets naast zich neerleggen een veel hoger risico veroorzaken. Bijgevolg is een analyse 

wenselijk of de verzekerbaarheid van nieuwe gebouwen niet beter aan de conformiteit met de 

watertoets wordt gekoppeld. 

Betrokken werkgroep(en): WG Watertoets  

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

Link met de stroomgebiedbeheerplannen Schelde & Maas (2016-2021): 6_A_010 (Evalueren en zo nodig bijsturen van 

de instrumenten i.k.v. resiliënt bouwen van  nieuwe gebouwen in laag frequente overstromingsgebieden), 
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6_C_006 (Instrumenten ontwikkelen om het resiliënt verbouwen van bestaande overstromingsgevoelige 

gebouwen te faciliteren en concretiseren) 

 

 titel timing 

output 2018/ 32 
Analyse alternatieven voor de risicozonekaart in relatie 
tot de verzekerbaarheid gebouwen gebaseerd op het 

restrisico 

CIW 17 oktober 2018 

- OPTIMALISATIE WATERTOETSKAART OP BASIS VAN DE GEMODELLEERDE PLUVIALE OVERSTROMINGSGEBIEDEN (DA 

24) 

Aangezien nog niet alle waterlopen gemodelleerd zijn, zijn er nog optimalisaties mogelijk aan de 

huidige watertoetskaart. Voor wat betreft overstromingen kan de kaart geoptimaliseerd worden 

via een toevoeging van de gemodelleerde pluviale overstromingsgebieden. Het zal hierbij vooral 

van belang zijn om te onderzoeken  welke gebieden als effectief en welke als mogelijk 
overstromingsgevoelig worden doorvertaald in de watertoetskaart of eventueel van dit 

onderscheid kan worden afgestapt. Een dergelijke aanpassing zal bijgevolg een rechtstreekse 

impact hebben op zowel de adviesplicht ikv de watertoets als op de informatieplicht. Tegen eind 

2018 zullen de principes van de verdere doorvertaling in de watertoetskaart vastgelegd worden. 

Deze actie kadert als dusdanig ook in de lopende optimalisatie van de informatieplicht. 

Betrokken werkgroep(en): WG Watertoets  

Link met de 2de waterbeleidsnota4.2.1.3 Ruimte voor water  

Link met de stroomgebiedbeheerplannen Schelde & Maas (2016-2021): 6_A_011 (De optimalisatie van het instrument 

watertoets) 

 

 titel timing 

output 2018/ 33 Doorvertaling van de gemodelleerde pluviale 

overstromingsgebieden in de watertoetskaart  
CIW 14 december 2018 

- OPZETTEN WETGEVEND KADER VOOR GEGEVENSUITWISSELING MET DE VERZEKERINGSSECTOR (DA 25) 

De Vlaamse overheid heeft in het verleden sterk op ingezet op informatieverzameling bij elke 

overstroming en dit zowel bij de waterbeheerders, lokale besturen, brandweer, e.d. Een zo 

gedetailleerd mogelijke dataset is immers van groot belang om degelijke en goed onderbouwde 

kaarten te maken.  

Ook de verzekeringssector beschikt over veel relevante informatie. In de huidige situatie is het 

niet mogelijk om tot een gegevensuitwisseling met de sector te komen door het gebrek aan een 

duidelijk wetgevend kader. Daarom zal nagegaan worden welke mogelijkheden er zijn om een 

kader voor gegevensuitwisseling met de verzekeringssector op te zetten.  

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

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

Link met de stroomgebiedbeheerplannen Schelde & Maas (2016-2021): 6_N_001 (Verfijning en actualisatie opmaak 

gevaarkaarten, schadekaarten en risicokaarten) 
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 titel timing 

output 2018/ 34 Analyse mogelijkheden opzet wetgevend kader 

gegevensuitwisseling met de verzekeringssector  
CIW 14 december 2018 

 

- OPERATIONALISEREN WETGEVEND INITIATIEF AANDUIDING WATERGEVOELIG OPENRUIMTEGEBIED (DA 26) 

a. Voorlopige aanduiding 

De CIW maakt een ontwerp van voorlopige aanduiding op en vertrekt daarbij van die delen van 

goedgekeurde signaalgebieden waarvoor de Vlaamse Regering beslist heeft dat een nieuw 

ontwikkelingsperspectief nodig is (= de zogenaamde zone C-gebieden) alsook van de delen van 

goedgekeurde signaalgebieden met een hoge overstromingskans (= de zogenaamde T10-

gebieden). Hierbij wordt verder continuïteit gegeven aan de beslissingen genomen in 

omzendbrief LNE/2015/2 (cfr. memorie van toelichting bij het decreet houdende wijziging van de 

VCRO).  

De CIW ad hoc werkgroep Watergevoelige Openruimtegebieden informeert de betrokken lokale 

besturen over het proces van de aanduiding en vraagt daarbij ook om de in tussentijd gekende 

evoluties in lopende planningsprocessen en nieuwe inzichten onder meer op basis van nieuwe 

plaatselijke hydrologische studies door te geven.  

De werkgroep staat ook in voor de afspraken met de betrokken besturen/administraties 

(Vlaanderen, provincie en gemeenten) over de instrumentenkeuze tussen aanduiding als 

watergevoelig openruimtegebied of herbestemming via een lopend of onmiddellijk op te starten 

RUP, om de bouwvrije opgave op korte termijn te realiseren. In het geval een bestuur kiest voor 

een RUP geeft het betrokken bestuur formeel aan welke stappen ze tegen wanneer zal zetten om 

een RUP voor het bouwvrij maken van de beoogde gebieden op te maken.  

Het besluit van de Vlaamse Regering houdende nadere regels voor de aanduiding van 

watergevoelige openruimtegebieden (in ontwerp) voorziet dat de Vlaamse Regering de 

voorlopige aanduiding van watergevoelige openruimtegebieden, op voorstel van de CIW, 

goedkeurt. Op de CIW van maart wordt hiertoe een voorlopige aanduiding aan de CIW 

voorgelegd.  

b. Organisatie adviesvraag en openbaar onderzoek 

Zie pagina 49: Organiseren openbaar onderzoek en adviesvraag aanduiding watergevoelige 

openruimtegebieden (da 40). 

c. Definitieve aanduiding 

Na organisatie, bekendmaking en verwerking van de resultaten van de consultatie en het 

openbaar onderzoek bereidt de CIW werkgroep Watergevoelige Openruimtegebieden een 
ontwerp van aanduidingsbesluit voor en legt dit voor aan de CIW, waarna dit overgemaakt wordt 

aan de bevoegde minister met het oog op goedkeuring door de Vlaamse Regering.  

Betrokken werkgroep(en): ad hoc WG Watergevoelige Openruimtegebieden 

Link met de 2de waterbeleidsnota: 4.2.1.3 Ruimte voor water 

Link met de stroomgebiedbeheerplannen Schelde & Maas (2016-2021): 6_A_012 (Gevolg geven aan de 

startbeslissingen van de Vlaamse Regering inzake signaalgebieden) 
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 titel timing 

output 2018/ 35 Ontwerp voorlopige aanduiding watergevoelige 

openruimtegebieden 
CIW 12 maart 2018 

output 2018/ 36 Ontwerp definitieve aanduiding watergevoelige 

openruimtegebieden 
CIW 14 december 2018 

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

WATERLOPEN (DA 27) 

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. Een aanpassing van de 
wet en uitvoeringsbesluit werd al voorbereid. In de werkgroep “Herziening wet onbevaarbare 

waterlopen” werd voorgesteld om de publieke grachten ook aan de digitale atlas toe te voegen. 

De digitale atlas dient klaar te zijn op het moment van goedkeuring van het uitvoeringsbesluit 

(vermoedelijk eind 2018) 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 

en publieke grachten” 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. De toevoeging van 

de dwarsprofielen is cruciaal voor de finalisatie van de digitale atlas onbevaarbare waterlopen en 

publieke grachten. 

Betrokken werkgroep(en): subwerkgroep VHA, WG Kaderrichtlijn water en WG Waterkwantiteit 

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

 

timing: doorlopend in 2018 

- ERKENNING AUTHENTIEKE GEOGRAFISCHE GEGEVENSBRON (DA 28) 

Door de subwerkgroep VHA werd aangegeven dat er ook nood is aan de VHA als AGGB. In 2018 

zal de kandidaatstelling en de erkenningsprocedure inzake Vlaamse authentieke 

gegevensbronnen verder opgevolgd worden. Hierbij zal duidelijk moeten vastgelegd worden wat 

het doel is van de VHA als AGGB en waarvoor deze kan worden gebruikt. 

Betrokken werkgroep(en): subwerkgroep VHA 

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

 

timing: doorlopend in 2018 

- HERZIEN VAN HET GRONDWATERDECREET (DA 29) 

De basis van het grondwaterbeheer is het decreet van 24 januari 1984 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 
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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. 

In 2016 werd een voorstel voor de herziening van de gebiedsfactoren voor heffingsjaar 2018 e.v. 
voorgelegd en werd een plan van aanpak opgesteld voor de herziening van de andere delen van 

het grondwaterdecreet. 

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) 

 

 titel timing 

output 2018/ 37 Herzien grondwaterdecreet CIW 14 december 2018 

- BEOORDELING VAN PROJECTEN, PLANNEN EN PROGRAMMA’S CONFORM DE DOELSTELLINGEN VAN DE 

KADERRICHTLIJN WATER EN HET WESERARREST EN RICHTLIJNEN VOOR DE ONDERBOUWING VAN AFWIJKINGEN  (DA 

30) 

Wanneer een overheid een vergunning voor een project of lozing  wil verlenen, dan moet deze 

getoetst worden aan de waterkwaliteitseisen van de kaderrichtlijn Water. Dat heeft het Europese 

Hof bepaald in zijn uitspraak van 1 juli 2015, het zogenaamde Weser-arrest. 

Dat arrest stelt dat de goedkeuring van een project of lozing moet geweigerd worden wanneer 

het project/de lozing een achteruitgang van de toestand van een waterlichaam kan 

teweegbrengen of het bereiken van een goede ecologische toestand (resp. goed ecologisch 

potentieel), of een goede chemische toestand in gevaar brengt. De enige uitzondering hierop is 

wanneer een afwijking wordt toegestaan. Het gaat om een afwijking ihkv ‘nieuwe veranderingen’ 

of wijzigingen van de grondwaterstand (cfr. artikel 4.7 van de Kaderrichtlijn Water, omgezet naar 

artikel 56 van het decreet Integraal Waterbeleid). 

In maart 2017 gaf de CIW goedkeuring aan een stappenplan voor de uitwerking van een 

beoordelingskader om te toetsen of projecten/lozingen voldoen aan de Kaderrichtlijn Water en 

het Wezer-arrest. Er werd daarbij gekozen voor een aanpak die maximaal kan geïntegreerd 

worden in bestaande beoordelingsinstrumenten/ procedures (m.e.r., watertoets, passende 

beoordeling). Daarnaast werd beslist om bij de uitwerking van de beoordelingskaders 

onderscheid te maken tussen projecten die hydromorfologische wijzigingen veroorzaken, 

activiteiten die een lozing inhouden en projecten met een effect op grondwater. 

Het beoordelingskader voor projecten die hydromorfologische wijzigingen veroorzaken, werd 

voorgelegd aan de CIW-vergadering van juni 2017.  

Betrokken werkgroep(en): ad hoc WG Achteruitgang en Afwijkingen, WG Kaderrichtlijn Water en 

WG Watertoets 

Link met de 2de waterbeleidsnota: (K1) De kwaliteit van het watersysteem verder beschermen en verbeteren 
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Voor 2018 zijn volgende outputs voorzien: 

a) Uitwerking van beoordelingskader voor lozingen en projecten met een effect op 
grondwater 

Het beoordelingskader voor activiteiten die een lozing inhouden wordt uitgewerkt tegen de CIW-

vergadering van maart 2018, dat voor projecten met een effect op grondwater tegen de CIW-

vergadering van juni 2018.  

 titel timing 

output 2018/ 38 Beoordelingskader voor vergunningen mbt lozingen CIW 12 maart 2018 

output 2018/ 39 Beoordelingskader voor wijzigingen in het grondwater CIW 20 juni 2018 

 

b) Uitwerking van richtlijnen voor het aanvragen en verlenen van een afwijking 

Wanneer geoordeeld wordt dat het project/de lozing een achteruitgang kan veroorzaken of het 

bereiken van de doelstellingen kan verhinderen, kan het project/de lozing volgens het Wezer-

arrest niet vergund worden, tenzij een afwijking wordt toegestaan. Een formele procedure die het 

toestaan van een afwijking regelt, bestaat evenwel nog niet.  

Tegen de CIW-vergadering van juni 2018 worden richtlijnen uitgewerkt voor zowel 

initiatiefnemers, als adviesverleners en vergunningverleners, ten behoeve van een correcte 
onderbouwing van afwijkingen, rekening houdende met de regelgeving en Europese leidraden in 

dit kader en goed geachte praktijken. 

 titel timing 

output 2018/ 40 Richtlijnen voor onderbouwing van afwijkingen volgens 
art. 56 van het decreet integraal waterbeleid 

CIW 20 juni 2018 

 

c) Uitwerking aanpak voor plannen en programma’s 

Ook plannen en programma’s kunnen (indirect) aanleiding geven tot een achteruitgang, bijv. 

omdat ze het kader vormen voor projecten met een belangrijke impact op het watersysteem.  

Daarnaast kunnen plannen en programma’s ook informatie aanleveren over de milieueffecten 

van mogelijke (plan)alternatieven; informatie die belangrijk kan zijn in het kader van een correcte 

onderbouwing van afwijkingen.  

Tegen de CIW-vergadering van december 2018 wordt daarom ook een aanpak uitgewerkt voor de 

beoordeling van plannen en programma’s. 

 titel timing 

output 2018/ 41 Aanpak voor plannen en programma’s CIW 14 december 2018 

 

d) Verankering van de beoordelingskaders en richtlijnen voor afwijkingen in bestaande 
beoordelingsinstrumenten/ procedures en nieuwe regelgeving 

Bij de uitwerking van het beoordelingskader werd gekozen voor een aanpak die maximaal aansluit 

bij en maximaal kan geïntegreerd worden in bestaande beoordelingsinstrumenten/ procedures 

(m.e.r., watertoets, passende beoordeling). 

Voor een goede toepassing van de uitgewerkte beoordelingskaders is een (juridische) verankering 

in de bestaande praktijken en regelgeving noodzakelijk. Daarom wordt voorzien in: 
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− een verwerking van de beoordelingskaders in de MER-richtlijnenboeken. De dienst MER 

neemt hiertoe het initiatief, bijgestaan door de ad hoc werkgroep achteruitgang en 

afwijkingen; 

− de uitwerking van een omzendbrief met richtlijnen voor vergunningverleners en 

adviesverlenende instanties over de toepassing van de opgestelde beoordelingskaders. 

Daarnaast zal de omzendbrief richtlijnen bevatten voor de correcte onderbouwing van 

afwijkingen (zie da 44); 

− een aanpassing van de aanvraagformulieren voor de omgevingsvergunning. De 

aanpassing kan via ministerieel besluit; 

− een procedure inzake het toestaan van afwijkingen via een uitvoeringsbesluit (waarin ook 

formulieren voor het aanvragen van afwijkingen opgenomen zijn) 

Verder wordt bekeken in welke mate de informatie die de initiatiefnemer in het kader van andere 

beoordelingsinstrumenten, in het bijzonder ihkv. de passende beoordeling, moet 

bijeenbrengen/aanleveren ook kan gebruikt worden voor de toetsing aan de doelstellingen van 

de kaderrichtlijn Water, teneinde onnodige studielast voor de initiatiefnemers te vermijden.  

 titel timing 

output 2018/ 42 Afstemming informatie-inzameling en -aanlevering ihkv 

passende beoordeling vs beoordelingskaders water 
CIW 20 juni 2018 

output 2018/ 43 
Integratie beoordelingskaders voor hydromorfologische 

wijzigingen, lozingen en effecten op grondwater in 

m.e.r.-richtlijnenboeken  

december 2018 

output 2018/ 44 Omzendbrief voor het verlenen van vergunningen 

conform het Wezer-arrest en de Kaderrichtlijn Water 
CIW 14 december2018 

output 2018/ 45 
Ministerieel besluit voor de aanpassingen van de 

formulieren voor de aanvraag van 

omgevingsvergunningen 

CIW 14 december 2018 

output 2018/ 46 Besluit van de Vlaamse Regering over het toestaan van 

afwijkingen (incl. aanvraagformulier afwijkingen) 
CIW 14 december 2018 

Meerjarenplanning 2022 

- 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.  (WG Waterkwantiteit en WG 

Watertoets) 

- Herzien grondwaterdecreet 

- Aanpassen van de milieukwaliteitsnormen: concept juni 2019, ontwerp besluit juni 2020 (WG KRLW & subWGen ism WG 
Waterzuivering, WG Waterkwantiteit, WG Ecologische waterbeheer) 

- Verdere afwerking van het regelgevend kader mbt de beoordelingen van projecten ifv de doelstellingen KRLW en 
mogelijke afwijkingen op de doelstellingen (ad hoc WG AA ism WG Kaderrichtlijn water en WG Watertoets) 

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; 
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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 en evalueren (bv. een evaluatie inclusief pro’s, contra’s 
en verbetervoorstellen inzake de wijziging bodemdecreet/VLAREBO (inkanteling BRS)) (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 2018 

- GEFASEERDE UITROL OPTIMALISATIE INFORMATIEPLICHT OP BASIS VAN RISICOPROFIELEN (DA 31) 

In het kader van de optimalisatie van de informatieplicht wordt het inbouwen van een 

risicogerichte benadering op basis van risicoprofielen onderzocht. In 2017 is beslist om gefaseerd 
te werk te gaan en in eerste instantie in te zetten op een aangepaste informatieplicht voor 

woningen die voldoende hoog gelegen zijn binnen overstromingsgevoelig gebied. In 2018 wordt 

bekeken op welke wijze alle nodige info beschikbaar kan gesteld worden om dit mogelijk te maken 

en wordt overleg opgestart met de nodige actoren voor de verdere uitrol. 

Betrokken werkgroep(en): WG Watertoets 

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

Link met de stroomgebiedbeheerplannen Schelde & Maas (2016-2021): 6_L_001 (Sensibiliseringscampagne uitvoeren 

gericht op informeren van burgers in overstromingsgebied) 

 

 titel timing 

output 2018/ 47 Stand van zaken gefaseerde uitrol optimalisatie 

informatieplicht   
CIW 14 december 2018 

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

HET ONDERHOUD VAN RIOLERINGEN  (DA 32) 

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 2018 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. Op basis van de resultaten van de studie zal nagegaan worden welke 

optimalisatiemogelijkheden er zijn voor de toepassing van het bronbeleid.  

Eveneens zal onderzoek gedaan worden naar de financiële en wetgevingstechnische hindernissen 

bij de uitwerking van de ideale mix aan bronmaatregelen en zullen indien nodig beleidsvoorstellen 

worden geformuleerd. 

De impact van het gewijzigde neerslagpatroon en de bijkomende informatie inzake de 

oppervlakkige afstroom (VLAGG-project) op de huidige ontwerpcriteria zal worden onderzocht.   

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 
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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 op 23 april 2014 goedgekeurde instandhoudingsdoelstellingen per 

speciale beschermingszone. Deze oefening is momenteel lopende en zal in de loop van 2018 

afgerond zijn. In functie van de resultaten en een bijgestuurde impactinschatting van de 

overstorten zal een methodiek voor de sanering van overstorten worden uitgewerkt.  

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)) 

 

 titel timing 

output 2018/ 48 
Aanpassingen technische toelichting bij Code van Goede 

Praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud 

van rioleringen (deel 1) 

CIW 12 maart 2018 

output 2018/ 49 
Aanpassingen technische toelichting bij Code van Goede 
Praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud 

van rioleringen (deel 2) 

CIW 14 december 2018 

- OPVOLGING VAN DE GECOÖRDINEERDE AANPAK VAN OLIEVERONTREINIGING (DA 33) 

In 2017 werd door de CIW het kader goedgekeurd voor een gecoördineerde aanpak van 

olieverontreiniging. De bedoeling is een efficiënte en effectieve taakverdeling tussen de 

betrokken actoren uit te werken in functie van een performante aanpak op het terrein die schade 

en kosten beperkt tot het minimum. De gecoördineerde aanpak zal op gezette tijden door de WG 

Ecologisch Waterbeheer geëvalueerd worden. In 2018 zal ook kennisuitwisseling tussen de 
waterbeheerders georganiseerd worden met focus op de aanpak in de praktijk a.h.v. cases (Wat 

zijn de best beschikbare materialen? Welke materialen en welke technieken kunnen wanneer 

ingezet worden?, …). 

Betrokken werkgroep(en): WG Ecologisch waterbeheer 

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

 

 titel timing 

output 2018/ 50 Opvolging van de gecoördineerde aanpak van 

olieverontreiniging 
juni 2018 

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

IN LIJN MET DE PRINCIPES VAN DE MEERLAAGSE WATERVEILIGHEID (MLWV) (DA 34) 

Met het oog op een succesvolle transitie naar een MLWV en het duurzaam verminderen van het 

overstromingsrisico tegen 2050, wordt tegen eind 2018 een leidraad voor de lokale actoren 
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opgemaakt waarin een aantal principes/engagementen vastgelegd worden voor een 

gezamenlijke, procesmatige aanpak van gebiedsgerichte projecten. Aan de hand van de 

ervaringen bij een aantal (bestaande) pilootprojecten kan de leidraad vormgegeven worden. 
Hiertoe werd eind 2016 en eind 2017 een overzicht gegeven aan de CIW van de stand van zaken 

van de pilootprojecten MLWV 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, 4.2.2.3 Grensmaas en Maas, het evenwicht tussen watertekort en waterteveel bewaken, 

4.2.2.4 Afspraken met Frankrijk inzake waterverdeling Leie en Schelde 

 

 titel timing 

output 2018/ 51 
Leidraad voor een gezamenlijke aanpak voor de 

uitvoering van gebiedsgerichte projecten in lijn met de 

principes van de meerlaagse waterveiligheid 

CIW 17 oktober 2018 

Meerjarenplanning 2022 

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

- Evaluatie nieuwe aanpak beoordelingen effecten op water voor verlenen vergunningen conform het Wezer-arrest en 
het decreet integraal waterbeleid (WG Watertoets i.s.m. ad hoc werkgroep achteruitgang en afwijkingen) 

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 technische toelichting bij de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening Hemelwater (WG 
Waterzuivering) 

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

- Indien nodig en relevant: actualiseren van de leidraad voor een gezamenlijke aanpak voor de uitvoering van 

gebiedsgerichte projecten in lijn met de principes van de meerlaagse waterveiligheid  

- Verkenning van een mogelijke aanpak van verontreiniging van waterlopen door plastics (WG Ecologisch Waterbeheer) 
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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 2018 

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

VASTGESTELDE THEMATISCHE PRIORITEITEN (DA 35) 

In mei 2014 gaf de CIW goedkeuring aan de verdere afstemming van de handhaving inzake 

integraal waterbeleid en stelde hiertoe 12 thematische prioriteiten vast.  

De thematische prioriteiten werden 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.  

Ook 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 2018 zal ingezet worden op het samenbrengen van toezichthouders om afspraken te maken 

om op het terrein (nog) beter samen te werken inzake handhaving. Hiertoe zal een ad hoc 

werkgroep worden samengesteld met verschillende toezichthouders en wordt in het najaar een 

workshop georganiseerd. De PPG coördineert het geheel. 

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) 

 

 titel timing 

output 2018/ 52 Workshop handhaving najaar 2018 

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

HANDHAVINGSPLICHT (DA 36) 

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. 

Een foutieve aansluiting op de riolering heeft een aanzienlijke impact op de kwaliteit van het 

oppervlaktewater en grondwater. Het correct toepassen van bronmaatregelen inzake 

hemelwater kan bovendien een positieve impact hebben op wateroverlast. In 2016 werd een plan 

van aanpak voor de verdere optimalisatie van de handhavingsmogelijkheden inzake correcte 

aansluiting van de privéwaterafvoer ontwikkeld en goedgekeurd door de CIW. Een overzicht van 
de bestaande instrumenten inzake handhaving in de ruime zin van het begrip en van de mogelijke 

bestaande alternatieven is beschikbaar op de website van de CIW. In 2018 werkt de CIW aan een 

draaiboek met een overzicht van de taken voor elke betrokkene: gemeente, rioolbeheerder, 

verschillende toezichthouders. Communicatie is daarna voorzien.  
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Bij de opmaak van dit draaiboek wordt er ook bijzondere aandacht besteed aan de ontbrekende 

aansluitingen in het centraal gebied. 

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) 

 

 titel timing 

output 2018/ 53 
Draaiboek en andere acties in het kader van 
handhavingsbeleid van de correcte aansluiting van de 

privéwaterafvoer 

CIW 17 oktober 2018 

Meerjarenplanning 2022 

- 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. (PPG) 

Recurrente taken/opvolgingstaken 

- 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). 

(PPG) 
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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 2018 

- ORGANISEREN OPENBAAR ONDERZOEK EN ADVIESVRAAG TIJDSCHEMA & WERKPROGRAMMA SGBPN SCHELDE EN 

MAAS 2022-2027 EN DERDE WATERBELEIDSNOTA (INCL. WATERBEHEERKWESTIES) (DA 37) 

Het Tijdschema & werkprogramma voor de opmaak van de stroomgebiedbeheerplannen Schelde 

en Maas 2022-2027 en de derde Waterbeleidsnota met geïntegreerd de waterbeheerkwesties 

worden onderworpen aan een openbaar onderzoek in de periode eind 2018 tot medio 2019 (cfr. 

Stappenplan opmaak SGBP 2022-2027 (CIW 12 oktober 2016) en Waterbeleidsnota 2020-2025: 
plan van aanpak (CIW 14/12/2016)) Tegelijkertijd worden de documenten voor advies voorgelegd 

aan de strategische adviesraden SERV, Minaraad en SALV.  

Tijdens deze periode zal ook de kennisgeving plan_MER ter inzage worden gelegd. 

In het eerste deel van 2018 wordt nagegaan hoe het openbaar onderzoek over het Tijdschema & 

werkprogramma en de Derde waterbeleidsnota zal worden georganiseerd. In dit kader zal ook de 

beheertool voor het indienen en verwerken van de bezwaren – gebruikt tijdens het openbaar 

onderzoek over de stroomgebiedbeheerplannen – worden aangepast ifv van het openbaar 

onderzoek over het Tijdschema & werkprogramma en de Derde waterbeleidsnota. 

(zie ook -Opmaak derde waterbeleidsnota (da 1)) 

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

 

 titel timing 

output 2018/ 54 
Plan van aanpak organisatie OO Tijdschema & 
werkprogramma en derde waterbeleidsnota (incl. 

waterbeheerkwesties) en de kennisgeving plan-MER 

CIW 20 juni 2018 

output 2018/ 55 Aangepaste beheertool OO december 2018 

- COMMUNICATIE GEBIEDSGERICHTE WERKING SPEERPUNT- EN AANDACHTSGEBIEDEN (DA 38) 

De kaderrichtlijn Water stelt voor alle Europese waterlichamen een goede toestand voorop. 

Vanuit het gegeven dat het behalen van die goede toestand moeilijk haalbaar is binnen het 

opgelegde tijdsobjectief en op basis van de huidige waterkwaliteit en de afstand tot de 

doelstellingen van de kaderrichtlijn Water werden in de stroomgebiedbeheerplannen 17 

speerpuntgebieden en 56 aandachtsgebieden aangeduid. In deze gebieden brengen de 

bekkensecretariaten alle betrokkenen samen in gebiedsgericht overleg om maatregelen en acties 
te bundelen en op elkaar af te stemmen. Zo komen we op het terrein sneller tot resultaat. In de 
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speerpuntgebieden wil Vlaanderen tegen 2021 een goede toestand bereiken, in de 

aandachtsgebieden tegen 2027. 

Gebiedsgerichte communicatie op maat vormt een belangrijk onderdeel van de werking binnen 
de speerpuntgebieden en aandachtsgebieden. In dit kader wordt via een verdere uitwerking van 

de bekkenwebsites de specifieke gebiedswerking binnen de speerpuntgebieden en aandachts-

gebieden onder de aandacht gebracht. De gebiedsgerichte informatie op de bekkenwebsites 

wordt op regelmatige tijdstippen geactualiseerd. 

Betrokken werkgroep(en): Bekkensecretariaten ism CIW-secretariaat 

Link met de 2de waterbeleidsnota: 2.2.1.7 Gebiedsspecifiek werken 

 

timing: doorlopend in 2018 

Meerjarenplanning 2022 

- De gebiedsgerichte informatie over de speerpuntgebieden en aandachtsgebieden wordt actueel gehouden op de 

bekkenwebsites (Bekkensecretariaten ism CIW-secretariaat). 

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 2018 

- ORGANISEREN CIW EVENT OVER EN MET PARTICIPATIE (DA 39) 

De CIW wil net zoals haar leden meer en meer inzetten op participatie. Zo heeft ze in 2017 een 

participatietraject opgestart voor de waterbeleidsnota, heeft ze een bevraging uitgevoerd bij 

lokale besturen en burgers over het risicobewustzijn bij overstromingen,… 

Om dat en andere participatietrajecten extra onder de aandacht te brengen organiseert ze in het 

najaar van 2018 een participatie event met 3 pijlers : participatie in beleid, participatie in 

wetenschap en participatie in de concrete projecten. 

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

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

sensibiliseren en stimuleren 

 

 titel timing 

output 2018/ 56 CIW event over en met participatie najaar 2018 

- ORGANISEREN OPENBAAR ONDERZOEK EN ADVIESVRAAG AANDUIDING WATERGEVOELIGE OPENRUIMTEGEBIEDEN 

(DA 40) 

Het besluit van de Vlaamse Regering houdende nadere regels voor de aanduiding van 

watergevoelige openruimtegebieden (in ontwerp) bevat nadere regels voor de consultatie en het 

openbaar onderzoek over de voorlopige aanduiding van watergevoelige openruimtegebieden en 

legt de organisatie ervan bij de CIW. Het communicatieplan voor het openbaar onderzoek wordt 

ter goedkeuring voorgelegd op de CIW van maart 2018.  

Zie ook pagina 36: Operationaliseren wetgevend initiatief aanduiding watergevoelig 

openruimtegebied (da 26) 

Betrokken werkgroep(en): CIW secretariaat i.s.m. ad hoc WORG 

Link met de 2de waterbeleidsnota: 4.2.1.3 Ruimte voor water 

Link met de stroomgebiedbeheerplannen Schelde & Maas (2016-2021): 6_A_012 (Gevolg geven aan de 

startbeslissingen van de Vlaamse Regering inzake signaalgebieden) 

 

 titel timing 

output 2018/ 57 Communicatieplan openbaar onderzoek watergevoelige 
openruimtegebieden 

CIW 12 maart 2018 

- UITVOERING COMMUNICATIEPLAN INZAKE “MEERLAAGSE WATERVEILIGHEID” (DA 41) 

In 2015 vormde het symposium MLWV een start van een communicatieplan dat tot doel heeft te 

informeren, sensibiliseren en responsabiliseren over de aanpak van wateroverlast, en zo de 

geleidelijke transitie naar MLWV te realiseren. Het communicatieplan MLWV werd in juni 2017 

goedgekeurd door de CIW. Er werd tevens in 2017 een nulmeting uitgevoerd over het 

risicobewustzijn van overstromingen bij lokale besturen en bij burgers. 

In 2018 wordt ingezet op onderstaande communicatieacties: 
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− Uitwerking gemeenschappelijk verhaal fiches (overstromingskaarten, Watergevoelige Open 

Ruimte gebieden, welke info is waar beschikbaar)  

Vanuit het opzet en de uitgangspunten voor het communicatieplan “meerlaagse 

waterveiligheid” en de vaststellingen i.v.m. de communicatie die nu al gebeuren in het kader 

van de aanpak van overstromingen, wordt een ‘gemeenschappelijk verhaal’ uitgewerkt om de 

communicatie naar burgers in overstromingsgevoelig gebied te ondersteunen. 

− Professionalisering simulatiesessie MLWV 

In het kader van het symposium MLWV, in het najaar van 2015, is een simulatieoefening 

ontwikkeld. Het doel is om de deelnemers in overleg oplossingsrichtingen voor een fictief 

overstromingsprobleem te laten verkennen, op basis van een set van mogelijke maatregelen 

die kaderen binnen het beleid van meerlaagse waterveiligheid.  Het simulatiespel werd globaal 

ervaren als een succes  

− Graduele uitbouw website hoogwaterzonderkater.be 

Naar aanleiding van het symposium MLWV werd de CIW-website 

www.integraalwaterbeleid.be aangevuld met een onderdeel over MLWV, waarop onder meer 

het filmpje ‘hoog water zonder kater’ te zien is. Dit onderdeel van de CIW-website is 

rechtstreeks te raadplegen via de gelijknamige url www.hoogwaterzonderkater.be. Dit 

onderdeel zal gradueel uitgebouwd worden tot een volwaardige (doorverwijs)website, met 

tips, doorverwijsinfo en communicatiemateriaal om de geleidelijke transitie naar een 
meerlaagse waterveiligheid te ondersteunen. 

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 

 

 titel timing 

output 2018/58 Uitgewerkte afgestemde communicatiefiches i.k.v. 

diverse thema’s inzake MLWV 
CIW 20 juni 2018 

output 2018/ 59 Professionalisering oefensessie MLWV CIW 17 oktober 2018 

- DE WEBSITE WWW.INTEGRAALWATERBELEID.BE VERDER UITWERKEN, AANVULLEN EN ACTUEEL HOUDEN (DA 42) 

Om de droogterisico's onder controle te houden, kiest de CIW voor een meerlaagse benadering 

die inzet op drie pijlers (preventie, protectie en paraatheid) en uitgaat van een gedeelde 

verantwoordelijkheid van waterbeheerders, waterbedrijven, andere overheidsdiensten, sectoren 

en burgers. De website  www.integraalwaterbeleid.be kan ingezet worden om de betrokken 

actoren te informeren en sensibiliseren over het droogterisicobeheer.  

Ook aan andere nieuwere thema’s/beleidsinstrumenten kan via de website meer bekendheid 

gegeven worden, bv. aan het sedimentbeheerconcept.  

Betrokken werkgroep(en): WG Waterkwantiteit en WG Bagger- en Ruimingsspecie i.s.m. CIW-

secretariaat 

Link met de 2de waterbeleidsnota: 4.2.1.5 Watertekorten minimaliseren; 4.2.1.6 De sediment- en 

waterbodemtoestand efficiënt aanpakken; 7.1.4 Communiceren, sensibiliseren en stimuleren 
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Link met de stroomgebiedbeheerplannen Schelde & Maas (2016-2021): 6_N_001 (Verfijning en actualisatie opmaak 

gevaarkaarten, schadekaarten en risicokaarten) 

 

 titel timing 

output 2018/ 60 Communicatie droogterisicobeheer via website 

www.integraalwaterbeleid.be  
zomer 2018 

output 2018/ 61 Communicatie sedimentbeheer via website 
www.integraalwaterbeleid.be  

zomer 2018 

- VERDER STROOMLIJNEN VAN DE ADVIESVERLENING VAN WATERBEHEERDERS BIJ RUP’S (DA 43) 

De juridische context op vlak van water is voor ruimtelijke planners de laatste jaren gewijzigd 

(o.m. naar aanleiding van de implementatie van de signaalgebieden en de verordening 

hemelwater). De handleiding bij de adviesverlening watertoets voor RUP’s werd opgemaakt in juli 

2009. Een actualisatie is aangewezen.  

Betrokken werkgroep(en): WG Watertoets 

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

Link met de stroomgebiedbeheerplannen Schelde & Maas (2016-2021): 6_A_011 (De optimalisatie van het instrument 
watertoets) 

 

 titel timing 

output 2018/ 62 Stroomlijning van de adviesverlening van 

waterbeheerders bij RUPs 
CIW 20 juni 2018 

- COMMUNICATIE NAAR INITIATIEFNEMERS NIEUWE BEOORDELINGSKADERS VOOR VERGUNNINGEN IFV 

DOELSTELLINGEN VAN HET DIWB EN MOGELIJKE AFWIJKINGEN  (DA 44) 

Voor de beoordeling van vergunningen ifv de doelstellingen van de KRLW en conform het 

Wezerarrest worden verschillende beoordelingskaders uitgewerkt (zie2.6.1) Om de 

initiatiefnemers hierover te informeren, wordt een communicatie onder de vorm van een leidraad  

voorzien. Ook de invulling van de voorwaarden voor een afwijking van de doelstellingen van de 

Kaderrichtlijn Water zal hierbij aan bod komen. 

Betrokken werkgroep(en): ad hoc WG Achteruitgang en Afwijkingen, WG Kaderrichtlijn Water en 

WG Watertoets 

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

 

 titel timing 

output 2018/ 63 
Communicatie naar initiatiefnemers nieuwe 

beoordelingsladers voor vergunningen ifv doelstellingen 

van de KRLW en mogelijke afwijkingen 

december 2018 

Meerjarenplanning 2022 

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

Recurrente taken/opvolgingstaken 
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- 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,…) (PPG en CIW-secretariaat). 

- De website www.integraalwaterbeleid.be verder uitwerken, aanvullen en actueel houden (PPG & CIW-secretariaat en 

de bekkensecretariaten) 

- 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) 
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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 2018 

- VERDERZETTEN VAN BILATERAAL INFORMEEL GRENSOVERSCHRIJDEND OVERLEG INZAKE INTEGRAAL WATERBELEID 

EN -BEHEER (DA 45) 

Het bilateraal overleg met Nederland wordt gevoerd onder de vorm van informeel bilateraal 

overleg op stroomgebiedniveau, aangevuld met flexibele grensoverschrijdende werkgroepen op 
bekkenniveau. Ook met Brussel, Wallonië en met Frankrijk zijn er bilaterale contacten. 

Op bekkenniveau worden ifv specifieke agendapunten vertegenwoordigers van de aangrenzende 

lidstaten/gewesten uitgenodigd op de algemene bekkenvergaderingen. 

In 2018 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 uitvoering van 

de huidige 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)); 5B_G_005 (De nodige afspraken dienen gemaakt te worden met bovenstroomse 

regio’s en landen op het vlak van kwaliteit en kwantiteit voor de oppervlaktewaterlichamen indien de 

opportuniteit zich voordoet), 5B_G_007 (Grensoverschrijdend overleg i.v.m. kwantitatief waterbeheer 

(onbevaarbare waterlopen) 

 

timing: doorlopend in 2018 
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- AFSPRAKEN MET FRANKRIJK EN WALLONIË INZAKE WATERVERDELING LEIE EN SCHELDE  (DA 46) 

Eén van de punten uit de 2de 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 werd het overleg met Wallonië en 

Frankrijk opgestart om op termijn tot dergelijke afspraken te komen.  

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 

Link met de stroomgebiedbeheerplannen Schelde & Maas (2016-2021): 5B_G_005 (De nodige afspraken dienen 

gemaakt te worden met bovenstroomse regio’s en landen op het vlak van kwaliteit en kwantiteit voor de 

oppervlaktewaterlichamen indien de opportuniteit zich voordoet) 

 

 titel timing 

output 2018/ 64 Stand van zaken om afspraken met Frankrijk en Wallonië 

te maken i.v.m. waterverdeling Schelde en Leie 
CIW 14 december 2018 

Meerjarenplanning 2022 

// 

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 en terugkoppeling internationaal overleg inzake sedimentaspecten (zowel binnen SedNet, ISC, IMC en CIS 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 Bagger- en Ruimingsspecie). 

- Opvolging en terugkoppeling van het bilateraal informeel grensoverschrijdende overleg inzake sediment (bv binnen 
VNSC)  (WG Bagger- en Ruimingsspecie). 

- 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. interkallibratie-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 (PPG, bekkenraden,…) en met verschillende doelgroepen. Het 
in 2010 door de CIW opgestarte overleg met de adviesraden wordt verder gezet. 

Werkplan 2018 

- BEVORDEREN VAN DE BETROKKENHEID VAN HET MIDDENVELD BIJ DE WERKING VAN DE CIW (DA 47) 

In samenwerking met de secretariaten van de strategische adviesraden Minaraad, SERV en SALV 

organiseert de CIW op regelmatige basis overleg met het middenvelden informeert ze het 

middenveld over het werkplan.  

In 2018  zal de CIW de belanghebbenden (verder) betrekken bij volgende processen: 

- de uitwerking van een financieringsplan voor de uitvoering van de stroomgebiedbeheer-

plannen 2016-2021 (zie 2.1.2.); 

- de voorbereiding van de 3de waterbeleidsnota (participatietraject); 

- de (verdere) uitwerking en afweging van de milieukwantiteitsdoelstellingen voor 

oppervlaktewater (incl. indicatoren); 

- de inventarisatie en analyse van de droogterisico’s. 

Betrokken werkgroep(en): PPG, CIW-secretariaat en WG Kaderichtlijn Water, WG 

Waterkwantiteit 

Link met de 2de waterbeleidsnota: 7.1.3 Participatie middenveld 

 

 titel timing 

output 2018/ 65 Overleg middenveld over de verdere uitwerking van 

milieukwantiteitsdoelstellingen (incl. indicatoren) enz. 
juni 2018 

Meerjarenplanning 2022 

- 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 2018 

- OVERLEG BRANDWEER (DA 48) 

Op vraag van Brandweervereniging Vlaanderen werden in 2017 twee infosessies gegeven over de 

rol van brandweerzones bij de aanpak van wateroverlast: op 17 maart en 21 oktober 2017.  

In 2018 wordt het overleg met de brandweer verder gezet.  

Brandweerzones beschikken nl. over nuttige informatie voor het overstromingsbeleid. Met de 

informatie uit hun interventies kunnen we bv. de overstromingskaarten verder optimaliseren. 

Daarnaast gaf de CIW op 23 juni 2017 goedkeuring aan het algemeen kader voor de 

gecoördineerde aanpak van olieverontreiniging, en aan de opstart van gestructureerd overleg 

tussen waterbeheerders en hulpdiensten om, op basis van dit algemeen kader, tot duidelijke 

afspraken te komen inzake verantwoordelijkheden, samenwerking en inzake financiële aspecten 

bij olie- en andere calamiteiten in waterlopen. Het CIW-secretariaat nam hiertoe contact met 

Brandweervereniging Vlaanderen.  

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

secretariaat 

Link met de 2de waterbeleidsnota: 4.2.1.4 Schade door wateroverlast minimaliseren, K1) De kwaliteit van het 

watersysteem verder beschermen en verbeteren, 7.1.4 Communiceren, sensibiliseren en stimuleren 

 

 titel timing 

output 2018/ 66 Stand van zaken gevoerd overleg met de brandweer in 

2018 
CIW 14 december 2018 

output 2018/ 67 
Afspraken tussen de waterbeheerders en de 

hulpdiensten inzake verantwoordelijkheden, 
samenwerking en financiële aspecten bij de 

gecoördineerde aanpak van olieverontreiniging 

CIW 14 december 2018 

Meerjarenplanning 2022 

// 

Recurrente taken/opvolgingstaken 

− In het kader van de informatieplicht voor overstromingsgevoelig vastgoed wordt regelmatig overlegd met het notariaat, 

CIB (Confederatie van Immobiliënberoepen) en BIV (Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars).  

− Gelet op het belang van informatie-uitwisseling met de verzekeringssector en gezien de verzekeringssector een 

sensibiliserende rol kan spelen, wordt het overleg met de verzekeringssector verder gezet. Op langere termijn kan dit 

leiden tot een gedifferentieerd premiebeheer.  
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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 2018 

- STROOMLIJNEN ADVIESVERLENING RELIËFWIJZIGINGEN IN VALLEIGEBIED (DA 49) 

Rekening houdend met de beschikbaarheid van het Digitaal HoogteModel Vlaanderen I en het 

Digitaal HoogteModel Vlaanderen II zijn er heel wat mogelijkheden om na te gaan wat de 

werkelijke impact is van reliëfwijzingen de voorbije 10 jaar. Er is immers een grote vraag naar 

gebieden voor de afzet van grondoverschotten. Om de waterbergingscapaciteit binnen de 
valleigebieden veilig te stellen, is een gedeelde visie tussen alle waterbeheerders omtrent de 

adviesverlening bij reliëfwijzigingen wenselijk. Het streven naar robuuste en klimaatbestendige 

valleisystemen begint immers bij een degelijke bescherming van deze gebieden. 

Betrokken werkgroep(en): WG Watertoets  

Link met waterbeleidsnota: 4.2.1.3 Ruimte voor water verzekeren 

Link met de stroomgebiedbeheerplannen Schelde & Maas (2016-2021): 6_A_011 (De optimalisatie van het instrument 

watertoets) 

 

 titel timing 

output 2018/ 68 Afstemming adviesverlening reliëfwijzigingen in 

valleigebied 
CIW 14 december 2018 

- VISIE OP DE DOORWERKING VAN DE IMPACT VAN KLIMAATVERANDERING IN DE WATERTOETS (DA 50) 

Binnen het waterbeleid is er meer en meer zicht op de impact van de klimaatverandering, vooral 

dan de impact van de klimaatverandering op de overstromingen. Het is dan ook van groot belang 

om te bekijken welke informatie beschikbaar is en op welke wijze daarmee in de watertoets kan 

omgegaan worden. Het is van cruciaal belang dat zones die vandaag geen probleem naar 

overstromingen vormen, zodanig ontwikkeld worden dat er ook in de toekomst geen problemen 

zijn. 

Betrokken werkgroep(en): WG Watertoets  

Link met waterbeleidsnota: 4.2.1.4 Schade door wateroverlast minimaliseren 

Link met de stroomgebiedbeheerplannen Schelde & Maas (2016-2021): 6_A_011 (De optimalisatie van het instrument 

watertoets) 

 

 titel timing 

output 2018/ 69 Visie op de doorwerking van de impact van 

klimaatverandering in de watertoets 
CIW 14 december 2018 
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Meerjarenplanning 2022 

- 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). 
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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 2018 

- ADVISERING VERGOEDINGSAANVRAGEN VOOR ACTIEF INGESCHAKELDE OVERSTROMINGSGEBIEDEN (DA 51) 

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 

instrumenten5, 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 

 

 titel timing 

output 2018/ 70 Advies uitbrengen bij ontvangst van dossiers ifv dossiers 

- ADVISERING HERZIENING AANDUIDING BESCHERMDE GEBIEDEN OPPERVLAKTEWATER VOOR DRINKWATER-
VOORZIENING (DA 52) 

De huidige aanduiding van de beschermde gebieden oppervlaktewater voor 

drinkwatervoorziening dateert van 1998 (BVR 8 december 1998 tot aanduiding van 

oppervlaktewateren bestemd voor de productie van drinkwater categorie A1,A2 en A3, 

zwemwater, viswater en schelpdierwater. In de oppervlaktewateren bestemd voor 

drinkwatervoorziening gelden de normen zoals opgenomen in bijlage 2.3.2 van VLAREM  II.  

De VMM (afd. Operationeel Waterbeheer) maakt samen met de drinkwaterbedrijven een 

evaluatie van de relevantie van de verschillende afstroomgebieden die bij het besluit van 1998 

aangeduid werden. Tegelijkertijd wordt werk gemaakt van een actualisatie van de normen die in 

deze gebieden van toepassing zijn. 

Betrokken werkgroep(en): WG Ecologisch Waterbeheer 

Link met de stroomgebiedbeheerplannen Schelde & Maas (2016-2021): actie 4B_A_021, Actie 4B_C_004 

 

                                                             

 

 

 

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 
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 titel timing 

output 2018/ 71 
Voorstel herziening aanduiding beschermde gebieden 

oppervlaktewater voor drinkwatervoorziening en 
actualisatie normenkader oppervlaktewateren bestemd 

voor drinkwatervoorziening 

CIW 14 december 2018 

- OPVOLGING EN EVALUATIE VAN HET SOORTBESCHERMINGSPROGRAMMA BEVER (DA 53) 

In het soortenbeschermingsprogramma (SBP) bever is opgenomen dat jaarlijks een evaluatie 

wordt gemaakt van de verspreiding van bevers en de beverpopulatiegrootte, de effectiviteit van 

het afsprakenkader, de kosteneffectiviteit van preventieve en milderende maatregelen, … waarbij 

indien nodig oplossingsvoorstellen voor knelpunten kunnen worden uitgewerkt. Ook de kosten 

van het beschermingsprogramma voor de waterbeheerders worden opgevolgd. De evaluatie 

gebeurt door ANB, in samenwerking met de werkgroep 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): 4B_E_314 (Opvolgen, en indien nodig bijsturen, 

van herstel- en beheersmaatregelen voor bever) 

 

 titel timing 

output 2018/ 72 Opvolging en evaluatie van het 

soortbeschermingsprogramma bever 
CIW 12 maart 2018 

- OPVOLGING EN EVALUATIE VAN HET SOORTENBESCHERMINGSPROGRAMMA BEEKPRIK, RIVIERDONDERPAD EN 

KLEINE MODDERKRUIPER (DA 54) 

Eind 2017 werd het ontwerp-soortenbeschermingsprogramma (SBP) voor beekprik, 

rivierdonderpad en kleine modderkruiper voor vaststelling overgemaakt aan minister J. 

Schauvliege. Veruit de meeste acties van het SBP dienen door de waterbeheerders uitgevoerd te 

worden. Voor de opvolging en evaluatie van het SBP werd de WG Ecologisch Waterbeheer 

aangewezen als coördinator. De voortgang van het SBP wordt jaarlijks opgevolgd door de 

werkgroep Ecologisch Waterbeheer en, voor wat de acties m.b.t. de saneringsinfrastructuur 

betreft, de werkgroep Waterzuivering naar aanleiding van de opmaak van het WUP. Waar nodig 

zullen er acties worden bijgestuurd.  

De komende jaren zullen voor de andere actiegebieden van het SBP actieplannen opgemaakt 
worden. Deze actieplannen zullen voor advies voorgelegd worden aan de CIW. 

Betrokken werkgroep(en): WG Ecologisch Waterbeheer en WG Waterzuivering. 

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 Uitvoeren van soortbeschermings- en 

herstelprogramma’s voor visfauna 
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 titel timing 

output 2018/ 73 
Opvolging en evaluatie van het 

soortenbeschermingsprogramma beekprik, 
rivierdonderpad en kleine modderkruiper 

CIW 14 december 2018 

- ADVISERING VAN HET VOORTGANGSRAPPORT VAN HET PALINGBEHEERPLAN (DA 55) 

In uitvoering van de Europese Palingverordening (EG/1100/2007) werd een Palingbeheerplan 

voor België opgemaakt. Conform de verordening moeten de lidstaten periodiek rapporteren over 

de voortgang en uitvoering van de verordening. Intussen is reeds een eerste (2012) en tweede 

rapportage (2015) gebeurd. De volgende rapportage dient medio 2018 ingediend te worden bij 

de Europese Commissie. 

Het ANB staat in voor de coördinatie van de rapportering aan Europa. Het Instituut voor Natuur- 

en Bosonderzoek zorgt voor de wetenschappelijke ondersteuning van de rapportering. Aan de 

waterbeheerders zal input gevraagd worden onder meer met betrekking tot de voortgang van het 

oplossen van de migratieknelpunten. Het voortgangsrapport wordt voor advies voorgelegd aan 

de CIW. 

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 Uitvoeren van soortbeschermings- en 

herstelprogramma’s voor visfauna 

 

 titel timing 

output 2018/ 74 Advies bij het voortgangsrapport van het 
Palingbeheerplan 

CIW 20 juni 2018 

- ADVIES OVER DE ONTWERPBEHEERREGELINGEN VAN WATERGEBONDEN INVASIEVE EXOTEN EN HUN 

INTRODUCTIEROUTES (DA 56) 

Eind 2014 werd een Europese verordening van kracht over invasieve uitheemse soorten 

(Verordening 1143/2014). De verordening stelt onder meer dat de soorten van de Europese lijst 

niet meer mogen gehouden, verkocht of getransporteerd worden én dat deze soorten actief 

moeten bestreden worden. Op 13 juli 2016 werd een eerste Europese lijst van invasieve 

uitheemse soorten goedgekeurd en gepubliceerd in het Europees publicatieblad.  

Voor deze invasieve exoten zal de komende jaren werk gemaakt moeten worden van toezicht, het 
in kaart brengen van de introductieroutes, bestrijding, beheer, de opmaak van een actieplan en 

rapportering. Voor soorten die wijdverspreid zijn op het grondgebied, dienen de lidstaten toe te 

werken naar doeltreffende beheersmaatregelen. Daarnaast dienen ook de introductiewegen 

waarlangs deze soorten onopzettelijk worden geïntroduceerd, te worden aangepakt. Voor beiden 

(zowel soorten als introductiewegen) voorziet het Soortenbesluit in de opmaak van 

beheerregelingen.  

In 2018 wordt op initiatief van het ANB gestart met de opmaak van deze beheerregelingen. De 

selectie van soorten en introductiewegen moet nog gebeuren, maar naar verwachting zullen 

hierin ook watergebonden soorten (muskusrat, Chinese wolhandkrab, …) en introductiewegen 

worden opgenomen. De WG Ecologisch Waterbeheer zal advies geven over de 

ontwerpbeheerregelingen van watergebonden invasieve exoten en hun introductieroutes.  

Betrokken werkgroep(en): WG Ecologisch Waterbeheer 
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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) 

 

 titel timing 

output 2018/ 75 
Advies bij de ontwerpbeheerregelingen van 

watergebonden invasieve exoten en hun 

introductieroutes 

CIW 17 oktober 2018 

- AFSTEMMING VOORTOETS EN PRAKTISCHE WEGWIJZERS VOOR DE PASSENDE BEOORDELING VOOR EFFECTEN OP 

HET WATERSYSTEEM (DA 57) 

De passende beoordeling evalueert of bepaalde initiatieven de aanwezige natuurwaarden binnen 

Natura 2000-gebied kunnen aantasten of de beoogde natuurdoelen kunnen onmogelijk maken. 

Ter ondersteuning van de passende beoordeling worden twee instrumenten ontwikkeld: 

1. De voortoets (webtool https://www.milieuinfo.be/voortoets) is een eenvoudig instrument 

waarmee initiatiefnemers kunnen nagaan of voor hun project een passende beoordeling 

nodig is of niet. 

2. De praktische wegwijzers passende beoordeling gaan dieper in op de vraag of een bepaalde 

milieudruk al dan niet te beschouwen is als een betekenisvol effect. Ze vormen een leidraad 

voor het opstellen van een passende beoordeling volgens een vast stramien. Deze wegwijzers 

worden uitgewerkt per effectgroep (en worden gepubliceerd via de website   
https://pww.natuurenbos.be). 

De voortoetsmodules grondwater en oppervlaktewater en de praktische wegwijzers voor effecten 

op het watersysteem (verdroging en vernatting, verontreiniging oppervlaktewater, enz) worden 

afgestemd met de waterbeheerders via de werkgroep Ecologisch Waterbeheer. In 2018 komen 

de voortoetsmodule oppervlaktewater en de praktische wegwijzers gerelateerd aan 

oppervlaktewater aan bod. 

Betrokken werkgroep(en): WG Ecologisch Waterbeheer in samenwerking met de WG 

Waterzuivering en de ad hoc WG Achteruitgang en Afwijkingen 

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

 

 titel timing 

output 2018/ 76 
Afgestemde voortoetsmodule ‘oppervlaktewater’ en 

praktische wegwijzers ‘eutrofiëring en verontreiniging 
oppervlaktewater’ en ‘wijziging hydrologie 

oppervlaktewater’ 

december 2018 

- IN HET KADER VAN DE GEPLANDE AANPASSING VAN HET ORIËNTEREND BODEMONDERZOEK EEN CODE VAN GOEDE 

PRAKTIJK VOOR WATERBODEMS ONTWIKKELEN (DA 58) 

Momenteel staat in de standaardprocedure dat onderzoek van waterbodems nodig is ter hoogte 

van het lozingspunt, indien relevant. Door een aantal wetgevende aanpassingen aan de 

standaardprocedure van het oriënterend bodemonderzoek (OBO) wordt gespecifieerd wanneer 

dit onderzoek relevant is. Zo is een lijst met Vlarebo- en Vlarem-codes in de wetgeving 

opgenomen voor risicoactiviteiten met verhoogde kans op een ernstige waterbodem-

verontreiniging. Het doel is om enkel voor de mogelijke 'hotspots van 
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waterbodemverontreiniging' extra staalnames aan het lozingspunt en in de waterloop tijdens een 

OBO door de bodemsaneringsdeskundige te laten uitvoeren. Het concept van bodemonderzoek 

(incl. BSD) toepassen op waterbodemonderzoek moet verder uitgediept worden. 
Bodemonderzoek is immers niet gelijk aan waterbodemonderzoek. 

Omdat dit alles nieuwe materie zal zijn voor de bodemsaneringsdeskundigen die de OBOs 

uitvoeren en omdat de wetwijziging nog onduidelijkheden laat (bv. oeverdeponie 

oevermateriaal), zal er ook een ondersteunende code van goede praktijk waterbodems 

opgemaakt worden door OVAM. Deze code van goede praktijk waterbodems zal binnen de CIW 

werkgroep Bagger- en Ruimingsspecie afgestemd worden met alle waterloopbeheerders. 

Uit consultatieperiodes (zowel voor als na de principiële goedkeuring door de Vlaamse Regering 

pleegde OVAM overleg met alle actoren over de wetswijzigingen) is ook gebleken dat, vooral bij 

de vertegenwoordiging van de bedrijven nog vragen zijn, over de standaardprocedure, over de 

onderbouwing van de triggerwaarde voor verder onderzoek, maar ook over het ruimer kader van 
de saneringsplicht bij waterbodems. In 2018 zal in onderling overleg met de sectorfederaties en 

andere stakeholders gewerkt worden aan het verfijnen van het procedureel en juridisch kader. 

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) 

 

timing: doorlopend in 2018 

Meerjarenplanning 2022 

// 

Recurrente taken/opvolgingstaken 

- Kennisdeling voor aanpak blauwbandgrondel, Amoergrondel en Amerikaanse rivierkreeften (WG Ecologisch 

waterbeheer) 

Via de opmaak van het jaarlijkse WUP en terugkoppeling binnen de WG Ecologisch Waterbeheer: 

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

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

o Opvolgen van de aanpak van invasieve exoten in de waterlopen. (WG Ecologisch Waterbeheer). 
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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 2018 

- ORGANISEREN VAN HET WATERFORUM (DA 59) 

Jaarlijks organiseert de CIW een waterforum. Het waterforum legt de focus op nieuwe kennis en 
zoekt mogelijkheden voor een doorvertaling ervan naar het beleid. 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  

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

 

 titel timing 

output 2018/ 77 15e Waterforum (onderwerp: nog te bepalen) oktober 2018 

output 2018/ 78 Conclusies Waterforum 2018 CIW 14 december 2018 

- ONDERZOEK ROND HET THEMA WATER INVENTARISEREN (DA 60) 

De CIW hechtte in 2016 haar goedkeuring aan een herziene versie van het onderzoeksprogramma 

Water (2016-2021) en de prioriteiten voor 2017-2019. Aan de CIW wordt een jaarlijkse toelichting 

bezorgd over de uitgevoerde, lopende en geplande onderzoeksprojecten en hoe deze gelinkt zijn 

aan de vastgestelde onderzoeksprioriteiten. Op basis daarvan kunnen de mogelijkheden voor 

afstemming van initiatieven en voor samenwerkingsverbanden m.b.t. specifieke onderzoeks-

projecten bekeken worden. 

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) 

 

 titel timing 

output 2018/ 79 

Voortgangsrapportering uitgevoerde, lopende en 
geplande onderzoeksprojecten gerelateerd aan het 

onderzoeksprogramma Water 2017-2019 en de 
prioriteiten 2016-2018 

CIW 14 december 2018 

- OPVOLGING VAN DE UITBOUW VAN EEN GEBRUIKSVRIENDELIJKE ONLINE DATABANK MET ALLE BESCHIKBARE 

ACTUELE VERSPREIDINGSGEGEVENS VAN DE VISSOORTEN IN VLAANDEREN (DA 61) 
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Tijdens de opmaak van het soortenbeschermingsprogramma voor beekprik, rivierdonderpad en 

kleine modderkruiper werd het ontbreken van een databank met alle beschikbare actuele 

verspreidingsgegevens van de (Europees beschermde) vissoorten in Vlaanderen als een groot 

kennishiaat ervaren. Een dergelijke gebruiksvriendelijke databank zal ook het draagvlak bij de 

waterbeheerders voor het uitvoeren van de acties vergroten. 

ANB werkt in 2018 aan de uitbouw van een online databank waar alle actoren die door het ANB 

vergunde afvissingen met een wetenschappelijk doel uitvoeren (INBO, visserijbiologen ANB, 

waterbeheerders,  onderzoeksinstellingen, …), makkelijk hun gegevens kunnen invoeren. De 

databank zal gekoppeld worden aan een geoloket en moet online raadpleegbaar zijn voor 

iedereen die hierin interesse heeft. De WG Ecologisch Waterbeheer zal de uitbouw van deze 

databank opvolgen. 

Betrokken werkgroep(en): WG Ecologisch waterbeheer 

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

 

 titel timing 

output 2018/ 80 
Gebruiksvriendelijke online databank met alle 
beschikbare verspreidingsgegevens van de vissoorten in 

Vlaanderen 

december 2018 

Meerjarenplanning 2022 

- 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 (WG Bagger- en Ruimingsspecie) 

Recurrente taken/opvolgingstaken 

- Watersysteemkennis bundelen en uitdiepen: kennishiaten worden opgespoord, inhoudelijke opdrachten worden 

afgebakend, …. (WG Watersysteemkennis). 

- In uitvoering brengen van het afsprakenkader voor de waterbodemdatabank (WG Bagger- en Ruimingsspecie) 
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2.7.2 Watersysteemkennis ontwikkelen (A) 

Werkplan 2018 

- KENNISNAME EN VERTALEN VAN DE RESULTATEN VAN DE WATERBALANSSTUDIE NAAR BELEIDSAANBEVELINGEN 

DIE ALS INPUT KUNNEN MEEGENOMEN WORDEN IN DE WATERBELEIDSNOTA (DA 62) 

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 het 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. 

De resultaten van de waterbalansstudie worden vertaald naar beleidsaanbevelingen die als input 

kunnen meegenomen worden in de waterbeleidsnota. 

Betrokken werkgroep(en): WG Waterkwantiteit 

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

Watertekorten minimaliseren 

 

 titel timing 

output 2018/ 81 Kennisname en vertaling van de resultaten van de 

waterbalansstudie naar beleidsaanbevelingen 
CIW 12 maart 2018 

- ECOLOGISCH AFVOERREGIME (E-FLOW) VAN WATERLOPEN BEPALEN (DA 63) 

Binnen de samenwerkingsovereenkomst tussen VMM en INBO werd aan het INBO gevraagd om 

een methodiek uit te werken voor het bepalen van het ecologisch afvoerregime (e-flow) van 

waterlopen. De CIW WG EWB dient als stuurgroep. Omwille van de linken met laagwaterafvoeren 

en watertekorten volgt ook  WG Waterkwantiteit  de opmaak van de methodiek voor e-flows op 

en verleent ze input waar nodig. 

Eind 2017 finaliseerde het INBO de methodiek voor de bepaling van het ecologisch afvoerregime 

(e-flow) voor onbevaarbare waterlopen van eerste categorie. Op basis van het INBO-rapport 

waarin de methodiek beschreven wordt, zullen voorstellen voor de verdere implementatie van e-

flows besproken worden in de WG Ecologisch Waterbeheer. Afstemming en integratie met de 

initiatieven van de WG Waterkwantiteit inzake droogte en laagwaterstrategieën is daarbij 
belangrijk. 

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 
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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) 

 

 titel timing 

output 2018/ 82 Voorstel voor de verdere implementatie van e-flows CIW 14 december 2018 

- UITWERKING VAN EEN TOEPASSINGSKADER VOOR OEVERZONES (DA 64) 

Omwille van hun multifunctionele karakter kunnen oeverzones op verschillende manieren de 

(ecologische) waterkwaliteit van waterlopen helpen verbeteren: door het bufferen van 

nutriënten, pesticiden en sediment of door het mogelijk maken van natuurlijke alluviale 

processen. Oeverzones kunnen ook een rol spelen als natuurverbindende corridor of bij het beter 

beheerbaar of zichtbaar maken van de waterloop. Afhankelijk van de beoogde functies van de 

oeverzone moeten bepaalde inrichtingskeuzes gemaakt worden of instrumenten ingezet worden. 

Door het uitwerken van een concreet toepassingskader zal duidelijk gemaakt worden welke types 

oeverzones in welke situaties aangewezen kunnen zijn en hoe deze gerealiseerd kunnen worden. 

Het toepassingskader zal uitgewerkt worden op basis van de studie “Toepassingskader voor 
bufferstroken langs waterlopen in landbouwgebied in Vlaanderen“ die in 2012 werd uitgevoerd 

in opdracht van de WG Ecologisch Waterbeheer. 

Betrokken werkgroep(en): WG Ecologisch Waterbeheer 

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) 

 

 titel timing 

output 2018/ 83 Toepassingskader voor oeverzones  CIW 14 december 2018 

- KENNISOPBOUW INZAKE MULTIFUNCTIONALITEIT VAN WATERBERGING EN NATUURDOELEN (DA 65) 

Vorig jaar werden de resultaten van het INBO-onderzoek, in opdracht van het ANB, naar de 

effecten van (gewijzigde) overstromingsregimes op Natura 2000-habitats (o.a. sedimentafzetting 

en nutriëntenaanvoer bij overstromingen) voorgesteld in de WG Ecologisch Waterbeheer. 

Duidelijk is dat hierover nog verder onderzoek nodig is. Momenteel lopen er verschillende 

initiatieven i.v.m. kennisopbouw inzake de multifunctionaliteit van waterberging en natuurdoelen 

(het SBO6-project Future floodplains, GIS-tool VMM, uitbreiding van NICHE met een 

overstromingscomponent, ANB-voorstel voor een enveloppeproject bij INBO). In de WG 

Ecologisch Waterbeheer zal regelmatig teruggekoppeld worden over deze initiatieven. 

Op termijn is het de bedoeling tot een concreet beoordelingskader te komen dat zowel voor de 

onderbouwing van waterhuishoudingsprojecten, vergunningverlening, als het toekennen van 

                                                             

 

 

 

6 Strategisch Basisonderzoek 
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natuurdoelen gebruikt kan worden. (zie ook pag. 62: Afstemming voortoets en praktische 

wegwijzers voor de passende beoordeling voor effecten op het watersysteem (da 57)) 

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 

 

 titel timing 

output 2018/ 84 Kennis inzake multifunctionaliteit van waterberging en 

natuurdoelen  
december 2018 

- OPVOLGEN PROEFPROJECT KARTERING OVERSTROMINGEN D.M.V. DRONES (DA 66) 

Naar aanleiding van overstromingsevents is gebleken dat het handmatig karteren van 

overstromingen zeer tijdrovend is en sterk afhankelijk van de input van lokale actoren. Een 

oplossing die vaak op korte termijn voor grote gebieden zeer veel informatie oplevert is, zijn 

helikoptervluchten. Niet bij elke overstroming kunnen helikoptervluchten ingezet worden. 

Daarom zal met drones geëxperimenteerd worden, om na te gaan of deze een aanvullende 

oplossing kunnen bieden bij de kartering van kleinere overstromingsevents.  

Betrokken werkgroep(en): WG Watertoets 

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

Link met de stroomgebiedbeheerplannen Schelde & Maas (2016-2021): 6_N_001 (Verfijning en actualisatie opmaak 
gevaarkaarten, schadekaarten en risicokaarten) 

 

 titel timing 

output 2018/ 85 Evaluatie inzet drones bij de kartering van 

overstromingen 
CIW 14 december 2018 

- VERKENNING VAN EEN MOGELIJKE AANPAK VAN DE VERONTREINIGING VAN WATERLOPEN DOOR PLASTICS (DA 67) 

De verontreiniging van waterlopen en zeeën door zwerfvuil in het algemeen en door allerhande 

plastics in het bijzonder is een nijpend probleem. Binnen de WG EWB zal in 2018 van gedachten 

gewisseld worden over een mogelijke aanpak van het probleem in Vlaanderen. 

Betrokken werkgroep(en): WG Ecologisch waterbeheer 

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

 

 titel timing 

output 2018/ 86 Kennisdeling over de mogelijke aanpak van 

verontreiniging van waterlopen door plastics 
maart 2018 

- OPSTELLEN VAN EEN VLAAMS SEDIMENTBEHEERCONCEPT VOOR HET SCHELDESTROOMGEBIEDSDISTRICT (DA 68) 

De CIW hechtte op 23 juni 2017 haar goedkeuring aan het plan van aanpak voor de opmaak van 

een sedimentbeheerconcept voor het Vlaamse deel van het Scheldestroomgebiedsdistrict, mede 

als opstap voor de voorbereiding van het thema sediment voor de stroomgebiedbeheerplannen 
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2022-2027. In 2018 zal een inventarisatie en analyse door de thematische werkgroepen 

‘sedimentkwaliteit’, ‘sedimentkwantiteit’ en ‘hydromorfologie’ uitgevoerd worden. Om een 

sedimentbeheerconcept op te stellen dient alle beschikbare data en kennis eerst samengebracht 
te worden. Hiertoe zal in 2018 een allesomvattende oplijsting gemaakt moeten worden en zal 

bekeken moeten worden hoe alle data en kennis samengebracht kunnen worden. 

Betrokken werkgroep(en): WG Bagger- en ruimingsspecie 

Link met de 2de waterbeleidsnota: 4.2.1.6 De sediment- en waterbodemtoestand efficiënt aanpakken 

 

 titel timing 

output 2018/ 87 
Inventarisatie en analyse i.k.v. het Vlaamse 
sedimentbeheerconcept van het 

Scheldestroomgebiedsdistrict 

CIW 14 december 2018 

Meerjarenplanning 2022 

- 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 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) 

- Verder faciliteren van de invoer van overstromingsgegevens in het karteringsloket. (WG Watertoets, WG 

Bekkenwerking). 

- Opvolgen onderzoeksproject sedimentbalans (WG Bagger- en Ruimingsspecie) 
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2.8 Interne werking 

2.8.1 Jaarplanning (A) 

Jaarlijks stelt de CIW een jaarplanning een meerjarenplanning op voor de werking van de CIW en de CIW werkgroepen. Het 

werkplan wordt gepubliceerd op de website van de CIW. 

Werkplan 2018 

- HET OPMAKEN VAN HET CIW WERKPLAN(DA 69) 

Het CIW Werkplan 2018 wordt geëvalueerd en het CIW werkplan 2019 opgemaakt obv de 

evaluatie en de MJP2021, die waar nodig wordt geactualiseerd en/of aangevuld (MJP 2020 – 

2023). 

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

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

 

 titel timing 

output 2018/ 88 CIW Werkplan 2019 (incl. MJP 2023) m.i.v. evaluatie CIW 

Werkplan 2018 
CIW 14 december 2018 

- HET OPMAKEN VAN DE JAARDOELSTELLINGEN VOOR DE BEKKENSTRUCTUREN (DA 70) 

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 

 

 titel timing 

output 2018/ 89 Bijdrage van de CIW voor het werkplan 2019 voor de 
bekkenstructuren 

CIW 20 juni 2018 

Meerjarenplanning 2022 

- Opmaak CIW werkplan 2020, … obv (geactualiseerde) meerjarenplanning (PPG obv input alle werkgroepen) 

- Opmaak MrJP 2024 – 2026,… (PPG obv input alle werkgroepen) 

Recurrente taken/opvolgingstaken 

- Opvolging uitvoering werkplannen en meerjarenplanning (PPG). 

- 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; 
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- 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; 

- 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 2018 

- ORGANISEREN OVERLEGMOMENTEN VAN CIW WERKGROEPVOORZITTERS EN –SECRETARISSEN (DA 71) 

Organiseren van interactieve overlegmomenten i.f.v. specifieke onderwerpen die in meerdere 

werkgroepen aan bod komen; al dan niet gecombineerd met terreinbezoek. Mogelijke 

inhoudelijke onderwerpen voor 2018 zijn de 3de waterbeleidsnota, de voorbereiding van de 3de 

generatie stroomgebiedbeheerplannen en het werkplan 2019 (zie 2.1.1 Waterbeleidsnota (A) 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 

 

 titel timing 

output 2018/ 90 Overlegmoment werkgroepvoorzitters en – secretarissen 

(voorbereiding WP 2019 en i.f.v. dossierspecifieke items) 
8 november 2018 

Meerjarenplanning 2022 

// 

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). 
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2.8.3 Efficiënt beheren van documenten (A) 

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

Werkplan 2018 

De noodzakelijke aanpassingen zullen gebeuren om ervoor te zorgen dat de opzet van het DMS en de 

verschillende DMS-dossiers aangepast zijn aan de voorziene wijzigingen van het decreet IWB en de 

aangepaste 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 2022 

// 

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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 overzicht van de realisaties van de CIW in 2017 

Activiteit Deelactiviteit Output) WP - 2017 evaluatie 

nr) titel titel titel 
CIW 

Werkgroep 
svz uitvoering toelichting bij svz uitvoering 

1.1 Waterbeleidsnota 
VOORBEREIDING OPMAAK 

DERDE WATERBELEIDSNOTA 
Concept WBN3 incl. WBK3 PPG uitgevoerd 

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

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

en 3 thematische workshops. 

1.1 Waterbeleidsnota 
VOORBEREIDING OPMAAK 

DERDE WATERBELEIDSNOTA 
Blauwdruk WBN3 incl. WBK3 PPG lopend 

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

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

1.2 
Visie op 
financiering 
waterbeheer  

UITWERKEN VAN EEN 
FINANCIERINGSPLAN VOOR DE 

UITVOERING VAN DE 

STROOMGEBIEDBEHEER¬PLANN

EN 2016-2021 

Evaluatie van het  eindrapport 
“Effectiviteitsanalyse 
waterbeleid” 

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

1.2 

Visie op 

financiering 
waterbeheer  

UITWERKEN VAN EEN 

FINANCIERINGSPLAN VOOR DE 

UITVOERING VAN DE 
STROOMGEBIEDBEHEER¬PLANN

EN 2016-2021 

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

financiering waterbeleid 

WG KRLW uitgevoerd 

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

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

1.2 
Visie op 
financiering 

waterbeheer  

UITWERKEN VAN EEN 

FINANCIERINGSPLAN VOOR DE 
UITVOERING VAN DE 

STROOMGEBIEDBEHEER¬PLANN

EN 2016-2021 

Stand van zaken 

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

WG KRLW uitgevoerd 

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

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

nr) titel titel titel 
CIW 

Werkgroep 
svz uitvoering toelichting bij svz uitvoering 

1.2 
Visie op 
financiering 

waterbeheer  

UITWERKEN VAN EEN 

FINANCIERINGSPLAN VOOR DE 

UITVOERING VAN DE 

STROOMGEBIEDBEHEER¬PLANN

EN 2016-2021 

Stand van zaken 

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

financiering waterbeleid 

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

vergadering geïnformeerd. 

1.2 
Visie op 
financiering 

waterbeheer  

UITWERKEN VAN EEN 
FINANCIERINGSPLAN VOOR DE 

UITVOERING VAN DE 

STROOMGEBIEDBEHEER¬PLANN

EN 2016-2021 

Stand van zaken 
maatschappelijk debat i.v.m. 

uitwerken lange termijn visie 

financiering waterbeleid 

WG KRLW uitgevoerd 

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

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

vergadering in maart 2018. 

1.2 

Visie op 

financiering 
waterbeheer  

VERDER ONTWIKKELEN VAN 

EEN VISIE OP DE DUURZAME 

FINANCIERING VAN HET 

ONDERZOEK EN DE SANERING 
VAN WATERBODEMS 

Stand van zaken duurzame 

financieringsoplossing 
waterbodems 

WG BRS lopend 

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

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

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

verschuiven. 

2.1 
Stroomgebiedbehe
erplannen 
opmaken 

VOORBEREIDEN VAN DE 

STROOMGEBIEDBEHEERPLANNE
N SCHELDE EN MAAS 2022-

2027: OPMAAK VAN EEN 

ONTWERP SGBP EN ONTWERP 

MAPRO 

  WG KRLW lopend 

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

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

2.1 
Stroomgebiedbehe
erplannen 

opmaken 

VOORBEREIDEN VAN DE 

STROOMGEBIEDBEHEERPLANNE

N SCHELDE EN MAAS 2022-
2027: ACTUALISEREN VAN DE 

ANALYSES EN BEOORDELINGEN  

Afbakening van 
waterlichamen 

WG KRLW uitgevoerd 

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

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

2.1 
Stroomgebiedbehe
erplannen 
opmaken 

VOORBEREIDEN VAN DE 

STROOMGEBIEDBEHEERPLANNE
N SCHELDE EN MAAS 2022-

2027: ACTUALISEREN VAN DE 

ANALYSES EN BEOORDELINGEN  

Karakterisering van 

waterlichamen 
WG KRLW lopend 

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

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

aan de CIW voorgelegd worden.  
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2.1 
Stroomgebiedbehe
erplannen 

opmaken 

VOORBEREIDEN VAN DE 

STROOMGEBIEDBEHEERPLANNE

N SCHELDE EN MAAS 2022-

2027: ACTUALISEREN VAN DE 

ANALYSES EN BEOORDELINGEN  

Analyse 
watergebruikssectoren 

WG KRLW 
lopend met 
duidelijke 

vertraging 

De output is verschoven naar maart 2018. 

2.1 

Stroomgebiedbehe

erplannen 

opmaken 

VOORBEREIDEN VAN DE 
STROOMGEBIEDBEHEERPLANNE

N SCHELDE EN MAAS 2022-

2027: BIJSTURING METHODIEK 
PRIORITERING 

GEBIEDSDEKKEND 

UITVOERINGSPLAN (GUP) 

Stand van zaken bijgestuurde 
methodiek prioritering 
gebiedsdekkend 

uitvoeringsplan (GUP) 

WG WZ lopend 

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

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

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

2.1 
Stroomgebiedbehe
erplannen 

opmaken 

VOORBEREIDEN VAN DE 

STROOMGEBIEDBEHEERPLANNE

N SCHELDE EN MAAS 2022-

2027: VASTSTELLEN 

METHODIEK 

OVERNAMEPUNTEN IN 

CENTRAAL GEBIED 

Methodiek overnamepunten 
in centraal gebied 

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

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

2.1 

Stroomgebiedbehe

erplannen 
opmaken 

VOORBEREIDEN VAN DE 
STROOMGEBIEDBEHEERPLANNE

N SCHELDE EN MAAS 2022-

2027: AFWERKEN GENERIEK 

BEOORDELINGSKADER 
OPPERVLAKTEWATERKWANTITE

ITSTOESTAND 

Indicator ecologie (en 

mogelijks indicator landbouw) 

in relatie tot de 
watertekortbeheerdoelstellin
gen 

WG WKW uitgevoerd 

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

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

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

de milieukwantiteitsdoelstellingen voorlopig geen aparte indicator voor landbouw 

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

te worden. 

2.1 
Stroomgebiedbehe
erplannen 

opmaken 

VOORBEREIDEN VAN DE 

STROOMGEBIEDBEHEERPLANNE
N SCHELDE EN MAAS 2022-

2027: GEBIEDSGERICHTE 

AFWEGING 

MILIEUKWANTITEITSDOELSTELLI
NGEN MEDE OBV 

Plan van aanpak voor de 

gebiedsgerichte 
doorvertaling/ afweging van  
het generieke 

beoordelingskader van de 
milieukwantiteitsdoelstellinge

n voor oppervlaktewater 

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

wordt voorgelegd. 
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TOESTANDSBEOORDELINGEN 

EN ACTIES 

2.1 

Stroomgebiedbehe

erplannen 
opmaken 

VOORBEREIDEN VAN DE 
STROOMGEBIEDBEHEERPLANNE

N SCHELDE EN MAAS 2022-

2027: OPSTELLEN VAN EEN 

VERDRINGINGSREEKS 
GRONDWATERWATERGEBRUIK 

Plan van aanpak voor 

prioritering freatisch 
grondwatergebruik 

subWG GW geschrapt 

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

generieke beoordelingskader van de milieukwantiteitsdoelstellingen voor 
oppervlaktewater" 

2.1 
Stroomgebiedbehe
erplannen 

opmaken 

VOORBEREIDEN VAN DE 

STROOMGEBIEDBEHEERPLANNE
N SCHELDE EN MAAS 2022-

2027: OPSTELLEN VAN EEN 

VERDRINGINGSREEKS 

GRONDWATERWATERGEBRUIK 

Draaiboek crisisbeheer 

droogte 
WG WKW uitgevoerd 

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

van 15 december 2017 voorgelegd. 

2.2 

Stroomgebiedbehe
erplannen 
uitvoeren en 

rapporteren 

OPMAAK VAN HET 

WATERUITVOERINGSPROGRAM
MA (WUP) 

Wateruitvoeringsprogramma 
2016 

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

2.2 

Stroomgebiedbehe

erplannen 
uitvoeren en 

rapporteren 

ONTWIKKELEN 

OPVOLGINGSINSTRUMENT 

VOORTGANGSRAPPORTERING 

MAATREGELENPROGRAMMA 

STROOMGEBIEDBEHEERPLANNE
N SCHELDE EN MAAS 2016-2021 

  PPG lopend 

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

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

onderzocht. 

2.2 

Stroomgebiedbehe
erplannen 

uitvoeren en 
rapporteren 

STROOMGEBIEDBEHEERPLANNE

N 2016-2021: VOORBEREIDEN 

VAN DE TUSSENTIJDSE 

EVALUATIE 

  WG KRLW lopend 

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

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

2.2 

Stroomgebiedbehe
erplannen 

uitvoeren en 
rapporteren 

BEGELEIDEN VISIE EN 

FORMULEREN VAN 

DOELSTELLINGEN VOOR DE 

UITBOUW VAN IBA’S VOOR 
WEEKENDVERBLIJVEN IN 

SPEERPUNTGEBIED OF IN EEN 

ZONE MET 

Beoordelingskader 

visieontwikkeling inzake 
weekendverblijven 

WG WZ 

lopend met 

duidelijke 
vertraging 

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

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

inventarisatie is in 2017 uitgevoerd aan de hand van een bevraging van de 
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INSTANDHOUDINGSDOELSTELLI

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

en was onvolledig waardoor de visieontwikkeling in 2018 zal gebeuren.  

2.2 

Stroomgebiedbehe
erplannen 

uitvoeren en 
rapporteren 

SCREENING VAN MAATREGELEN 
MBT 

SANERINGSINFRASTRUCTUUR 

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

PROJECTEN DIE TOT DIRECT 

DOEL HEBBEN DE 

WATERKWALITEIT TE 
VERBETEREN (ACTIE 7B_I_117) 

Plan van aanpak voor de 
uitvoering van de screening 

maatregelen mbt 
saneringsinfrastructuur uit de 

1ste SGBP 

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

prioriteiten. De actie is opgenomen om het CIW Werkplan 2018 

2.3 
Andere 
(beleids)plannen 

OPMAKEN LEIDRAAD VOOR EEN 

GEZAMENLIJKE AANPAK VOOR 

DE UITVOERING VAN 

GEBIEDSGERICHTE PROJECTEN 

IN LIJN MET DE PRINCIPES VAN 
DE MEERLAAGSE 

WATERVEILIGHEID (MLWV) 

Stand van zaken 
pilootprojecten MLWV 

inclusief ervaringen als opstap 
naar de leidraad voor een 

gezamenlijke aanpak voor de 
uitvoering van 
gebiedsgerichte projecten in 

lijn met de principes van de 
meerlaagse waterveiligheid 

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

2.3 
Andere 

(beleids)plannen 

ALLOCATIE VAN DE 
INSTANDHOUDINGSDOELSTELLI

NGEN VOOR BEEKHABITAT, 

BEEKPRIK, RIVIERDONDERPAD 

EN KLEINE MODDERKRUIPER EN 

OPMAAK RICHTLIJNEN VOOR 

EEN WATERBELEID EN –BEHEER 

IN FUNCTIE VAN DE 
INSTANDHOUDING VAN 

BEEKHABITAT 

Allocatie van de 

instandhoudingsdoelstellinge
n voor beekhabitat, beekprik, 
rivierdonderpad en kleine 

modderkruiper 

WG EWB uitgevoerd 

De doelenkaarten voor beekhabitat, beekprik, rivierdonderpad en kleine 

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

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

modderkruiper. 



 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

  

CIW Werkplan 2018  pagina 79 van 103 

Activiteit Deelactiviteit Output) WP - 2017 evaluatie 

nr) titel titel titel 
CIW 

Werkgroep 
svz uitvoering toelichting bij svz uitvoering 

2.3 
Andere 
(beleids)plannen 

ALLOCATIE VAN DE 

INSTANDHOUDINGSDOELSTELLI
NGEN VOOR BEEKHABITAT, 

BEEKPRIK, RIVIERDONDERPAD 

EN KLEINE MODDERKRUIPER EN 
OPMAAK RICHTLIJNEN VOOR 

EEN WATERBELEID EN –BEHEER 

IN FUNCTIE VAN DE 

INSTANDHOUDING VAN 
BEEKHABITAT 

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

van beekhabitat 

WG EWB uitgevoerd 

De globale nota met de implicaties van de allocatie van de 

instandhoudingsdoelstellingen voor beekhabitat voor het waterbeleid en 

waterlopenbeheer werd goedgekeurd door de CIW van 15 maart 2017. 

2.3 
Andere 
(beleids)plannen 

PLAN VAN AANPAK OM 

AFZETMOGELIJKHEDEN VAN 
HERBRUIKBAAR BAGGER- EN 

RUIMINGSSPECIE TE 

VERGROTEN 

Plan van aanpak om afzet van 

herbruikbare Bagger- en 
Ruimingsspecie te vergroten 

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

2.3 
Andere 

(beleids)plannen 
  

Evaluatierapport droogte 

2017 
Wg WKW uitgevoerd 

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

naar aanleiding van de aanhoudende droogte. 

3.1 

Decreten, 

uitvoeringsbesluite
n IWB en 

ministeriële 
besluiten 

NADERE REGELS 

OEVERZONEPROJECTEN 

Voortgangsrapportage van de 
geselecteerde pilootprojecten 

waarin het uitgebreide 
instrumentarium voor de 

realisatie van een 
oeverzoneproject wordt 
uitgetest 

WG EWB uitgevoerd 
Op de CIW van 15 maart 2017 werd een eerste voortgangsrapportage van de 

pilootprojecten oeverzones voorgelegd. 

3.1 

Decreten, 
uitvoeringsbesluite
n IWB en 

ministeriële 
besluiten 

OPERATIONALISEREN 
WETGEVEND INITIATIEF 

AANDUIDING WATERGEVOELIG 

OPENRUIMTEGEBIED 

Stappenplan om het proces 
voor de concrete aanduiding 

van gebieden als 
watergevoelig 
openruimtegebied te 

operationaliseren 

PPG uitgevoerd 

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

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

3.1 

Decreten, 

uitvoeringsbesluite
n IWB en 

ministeriële 
besluiten 

AANPASSING VAN DE KAART 

VAN DE 

OVERSTROMINGSGEVOELIGE 
GEBIEDEN 

Aangepaste kaart van de 
overstromingsgevoelige 

gebieden 

WG WT uitgevoerd 

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

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



 

 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

 

pagina 80 van 103  CIW Werkplan 2018 

Activiteit Deelactiviteit Output) WP - 2017 evaluatie 

nr) titel titel titel 
CIW 

Werkgroep 
svz uitvoering toelichting bij svz uitvoering 

3.1 

Decreten, 
uitvoeringsbesluite
n IWB en 

ministeriële 
besluiten 

VERVANGING VAN DE 

PROVINCIALE ATLASSEN DER 

WATERLOPEN DOOR EEN 

DIGITALE ATLAS 

ONBEVAARBARE WATERLOPEN 

  subWG VHA 
lopend met 
duidelijke 

vertraging 

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

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

wordt gewacht op de goedkeuring van de vernieuwde wet. 

3.1 

Decreten, 

uitvoeringsbesluite
n IWB en 

ministeriële 

besluiten 

OPMAKEN JURIDISCH-

WETTELIJK STATUUT VHA – 

ERKENNING AUTHENTIEKE 

GEOGRAFISCHE 

GEGEVENSBRON 

  subWG VHA 
lopend met 
duidelijke 

vertraging 

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

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

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

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

3.1 

Decreten, 
uitvoeringsbesluite
n IWB en 

ministeriële 
besluiten 

HERZIEN VAN HET 

GRONDWATERDECREET 
  subWG GW lopend 

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

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

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

wijziging van de beschermingszones grondwater (ikv drinkwaterproductie). De 

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

3.1 

Decreten, 
uitvoeringsbesluite

n IWB en 
ministeriële 

besluiten 

AANPASSINGEN VOORTOETS EN 

PRAKTISCHE WEGWIJZERS 

PASSENDE BEOORDELING VOOR 

WAT BETREFT DE 

EFFECTGROEPEN WATER 

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

3.1 

Decreten, 

uitvoeringsbesluite
n IWB en 

ministeriële 
besluiten 

AANPASSINGEN VOORTOETS EN 
PRAKTISCHE WEGWIJZERS 

PASSENDE BEOORDELING VOOR 

WAT BETREFT DE 

EFFECTGROEPEN WATER 

PW verontreiniging en PW 

eutrofiëring oppervlaktewater 
WG EWB nog niet opgestart 

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

EWB. 
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3.1 

Decreten, 
uitvoeringsbesluite
n IWB en 

ministeriële 
besluiten 

AANPASSINGEN VOORTOETS EN 

PRAKTISCHE WEGWIJZERS 

PASSENDE BEOORDELING VOOR 

WAT BETREFT DE 

EFFECTGROEPEN WATER 

PW wijziging hydrologie 
oppervlaktewater 

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

3.1 

Decreten, 
uitvoeringsbesluite

n IWB en 
ministeriële 
besluiten 

IFV DE DOELSTELLINGEN KRLW 
EN MOGELIJKE AFWIJKINGEN 

OP DE DOELSTELLINGEN EEN 

REGELGEVEND KADER MBT DE 

BEOORDELINGEN VAN 

PROJECTEN OPSTELLEN 

Aanzet voor regelgevend 
kader mbt de beoordelingen 

van projecten ifv de 
doelstellingen KRLW en 

mogelijke afwijkingen op de 

doelstellingen 

ad hoc AA uitgevoerd 

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

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

wijzigingen goedgekeurd. 

3.1 

Decreten, 
uitvoeringsbesluite

n IWB en 

ministeriële 
besluiten 

BESLUIT FEDERALE KAART 
RISICOZONES 

Ontwerp besluit Vlaamse 

Regering risicozones 

overstromingen 

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

3.2 

Codes goede 

praktijk, 
omzendbrieven, 
leidraden…  

DE UITROL VAN HET PLAN VAN 
AANPAK OPTIMALISATIE 

INFORMATIEPLICHT 

Uitrol plan van aanpak 
optimalisatie informatieplicht 

– focus korte termijn 

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

de korte termijnacties. 

3.2 

Codes goede 
praktijk, 

omzendbrieven, 
leidraden…  

DE UITROL VAN HET PLAN VAN 

AANPAK OPTIMALISATIE 

INFORMATIEPLICHT 

Uitrol plan van aanpak 
optimalisatie informatieplicht 
– focus middellange termijn 

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

3.2 

Codes goede 
praktijk, 
omzendbrieven, 

leidraden…  

ONDERZOEK NAAR HET 

AANPASSEN VAN DE 

INFORMATIEPLICHT OP BASIS 
VAN RISICOPROFIELEN 

Onderzoek naar het 
aanpassen van de 
informatieplicht op basis van 

risicoprofielen 

WG WT uitgevoerd 

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

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

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

3.2 

Codes goede 
praktijk, 
omzendbrieven, 

leidraden…  

VERDERE 

VERFIJNING/VERDUIDELIJKING 

VAN DE CODE VAN GOEDE 

PRAKTIJK VOOR HET ONTWERP, 

DE AANLEG EN HET 
ONDERHOUD VAN 

RIOLERINGEN 

Aanpassingen technische 

toelichting bij Code van 
Goede Praktijk voor het 
ontwerp, de aanleg en het 

onderhoud van rioleringen 

(deel 1) 

WG WZ lopend 

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

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

Codes goede 
praktijk, 

omzendbrieven, 
leidraden…  

VERDERE 

VERFIJNING/VERDUIDELIJKING 

VAN DE CODE VAN GOEDE 

PRAKTIJK VOOR HET ONTWERP, 

DE AANLEG EN HET 
ONDERHOUD VAN 

RIOLERINGEN 

Aanpassingen technische 

toelichting bij Code van 
Goede Praktijk voor het 

ontwerp, de aanleg en het 
onderhoud van rioleringen 

(deel 2) 

WG WZ lopend 

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

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

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

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

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

3.2 

Codes goede 

praktijk, 
omzendbrieven, 

leidraden…  

VERDERE 
VERFIJNING/VERDUIDELIJKING 

VAN DE CODE VAN GOEDE 

PRAKTIJK VOOR HET ONTWERP, 

DE AANLEG EN HET 
ONDERHOUD VAN 

RIOLERINGEN 

Opmaak afwegingskader om 

infiltratiemogelijkheden lokaal 
en projectgericht te 

objectiveren en te integreren 

WG WZ lopend 

Het afwegingskader om infiltratiemogelijkheden lokaal en projectgericht te 

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

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

3.2 

Codes goede 
praktijk, 
omzendbrieven, 

leidraden…  

OPVOLGING VAN DE 

GECOÖRDINEERDE AANPAK 

VAN OLIEVERONTREINIGING 

Gecoördineerde aanpak 
olieverontreiniging 

WG EWB uitgevoerd 

Het kader voor een gecoördineerde aanpak van olieverontreiniging werd 

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

3.2 

Codes goede 

praktijk, 
omzendbrieven, 
leidraden…  

VERDERE ACTUALISATIE VAN DE 

METHODIEK VOOR OPMAAK 

VAN HET HEMELWATERPLAN 

Actualisatie methodiek voor 
opmaak hemelwaterplan 

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

3.3 Handhaving 

AFSTEMMING EN COÖRDINATIE 

VAN DE HANDHAVING 
INTEGRAAL WATERBELEID IN 

HET KADER VAN DE 

VASTGESTELDE THEMATISCHE 

PRIORITEITEN 

Stand van zaken afstemming 

en coördinatie van de 
handhaving integraal 
waterbeleid 

PPG 
lopend met 
duidelijke 

vertraging 

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

opvolging voor de problematiek silosappen geleid tot afspraken met AMI tot 

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

kennisuitwisseling tussen verschillende handhavingsentiteiten. 
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3.3 Handhaving 

PLAN VAN AANPAK 

HANDHAVINGSBELEID VOOR 

GEMEENTEN TEN AANZIEN VAN 

AANSLUITPLICHT EN 

HANDHAVINGSPLICHT 

Draaiboek en andere acties in 
het kader van 
handhavingsbeleid van de 

correcte aansluiting van de 
privéwaterafvoer 

WG WZ 
lopend met 
duidelijke 

vertraging 

Gelet op andere prioriteiten binnen de werkgroep waterzuivering kon het 

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

opgenomen op het werkplan 2018.  

4.1 
Stroomgebiedbehe

erplannen 

COMMUNICATIE 

GEBIEDSGERICHTE WERKING 

SPEERPUNT- EN 

AANDACHTSGEBIEDEN 

Verder uitgewerkte 
bekkenwebsites (deel bekken 

in de praktijk) 

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

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

4.2 Andere 
OPMAAK COMMUNICATIEPLAN 

INZAKE “MEERLAAGSE 

WATERVEILIGHEID” 
Communicatieplan MLWV WG WKW uitgevoerd 

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

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

4.2 Andere 
VERDER STROOMLIJNEN VAN 

DE ADVIESVERLENING VAN 

WATERBEHEERDERS BIJ RUP’S 

Stroomlijnen van de 
adviesverlening van 

waterbeheerders bij RUPs 

WG WT lopend 

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

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

opgenomen in het CIW Werkplan 2018.  

4.2 Andere 

HANDLEIDING VOOR 

INITIATIEFNEMERS, 

ADVISERENDE INSTANTIES EN 

VERGUNNINGVERLENERS OVER 

ROL EFFECTEN OP WATER BIJ 

VERLENING VERGUNNING EN 

MOGELIJKE AFWIJKINGEN 

Handleiding (1e aanzet) voor 
initiatiefnemers, adviserende 

instanties en 
vergunningverleners over rol 

effecten op water bij 
verlening vergunning en 
mogelijke afwijkingen 

ad hoc AA lopend 

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

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

aparte communicatie voorzien. 

4.2 Andere   

Brochure "Kostbaar water: 
waarom investeren in 

gezonde watersystemen 
loont". 

  uitgevoerd 

De brochure "Kostbaar water: waarom investeren in gezonde watersystemen 

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

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

d overleg 

VERDERZETTEN VAN 

BILATERAAL INFORMEEL 
GRENSOVERSCHRIJDEND 

OVERLEG INZAKE INTEGRAAL 

WATERBELEID EN -BEHEER 

  WG KRLW uitgevoerd 

Op 9 oktober 2017 vond een bestuurlijk grensoverschrijdend overleg met 

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

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

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

5.1 
Grensoverschrijden

d overleg 

AFSPRAKEN MET FRANKRIJK EN 

WALLONIË INZAKE 

WATERVERDELING LEIE EN 
SCHELDE 

Stand van zaken om afspraken 
met Frankrijk en Wallonië te 

maken i.v.m. waterverdeling 
Schelde en Leie 

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

5.2 
Overleg 
middenveld  

BEVORDEREN VAN DE 

BETROKKENHEID VAN HET 

MIDDENVELD BIJ DE WERKING 

VAN DE CIW 

Overleg middenveld over 

milieukwantiteitsdoelstellinge
n 

PPG uitgevoerd 

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

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

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

doorvertaling van de milieukwantiteitsdoelstellingen). 

5.3  Ander overleg 
VOORTZETTEN OVERLEG MET 

NOTARIAAT, CIB EN BIV IFV 

INFORMATIEPLICHT 
  WG WT uitgevoerd 

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

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

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

5.3  Ander overleg 
VOORTZETTEN OVERLEG 

VERZEKERINGSSECTOR 

Stand van zaken gevoerd 
overleg met de 
verzekeringssector 

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

overleg met de verzekeringssector.  

5.3  Ander overleg 
OVERLEG ACADEMISCHE 
ACTOREN 

Stand van zaken gevoerd 

overleg met de academische 
actoren 

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

WG WKW uitgevoerd 

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

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

6.1 
Adviseren 

watertoets  

RICHTLIJNEN VOOR DE 
BEOORDELING VAN PROJECTEN 

IN FUNCTIE VAN DE 

DOELSTELLINGEN VAN DE 

KADERRICHTLIJN WATER 

Beoordelingskader voor 
projecten mbt werken aan 

waterlopen vernoemd in 

bijlagen MER-besluit 

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

hydromorfologische wijzigingen veroorzaken" 

6.1 
Adviseren 

watertoets  

RICHTLIJNEN VOOR DE 

BEOORDELING VAN PROJECTEN 

IN FUNCTIE VAN DE 

DOELSTELLINGEN VAN DE 
KADERRICHTLIJN WATER 

Beoordelingskader voor 

vergunningen mbt lozingen 
ad hoc AA 

lopend met 

duidelijke 
vertraging 

De grote lijnen voor een beoordelingskader voor vergunningen mbt lozingen zijn 

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

6.1 
Adviseren 
watertoets  

OPVOLGEN VAN DE OPMAAK 

VAN PLUVIAL FLOODMAPS 

Stand van zaken opmaak van 
de pluvial floodmaps 

WG WT lopend 

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

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

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

voorbereiden.  

6.2 Adviseren andere  

ADVISERING 

VERGOEDINGSAANVRAGEN 

VOOR ACTIEF INGESCHAKELDE 

OVERSTROMINGSGEBIEDEN 

Advies uitbrengen bij 
ontvangst van dossiers 

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

6.2 Adviseren andere  

OPVOLGING EN EVALUATIE VAN 

HET 

SOORTBESCHERMINGSPROGRA
MMA BEVER 

Advies opvolging 

soortbeschermingsprogramm
a bever 

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

soortbeschermingsprogramma bever voorgelegd. 
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6.2 Adviseren andere  

BIJDRAGE LEVEREN AAN 
OPMAAK ACTIEPLANNEN VOOR 

WATERGEBONDEN INVASIEVE 

EXOTEN 

Advies mbt identificatie, 

prioritering en 

beheerbaarheid van 

introductieroutes van 
watergebonden invasieve 
exoten 

WG EWB uitgevoerd 

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

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

6.2 Adviseren andere  

BIJDRAGE LEVEREN AAN 

OPMAAK ACTIEPLANNEN VOOR 

WATERGEBONDEN INVASIEVE 
EXOTEN 

Advies bij de uitvoering van 
het plan van aanpak Chinese 
wolhandkrab 

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

6.2 Adviseren andere  
BIJDRAGE LEVEREN AAN DE 

BELEIDSNOTA EN ACTIEPLAN 
BAGGER- EN RUIMINGSSPECIE 

Advies bij het verruimde 
ontwerp beleidsplan bagger- 

en ruimingsspecie en het 

ontwerp actieplan bagger en 
ruimingsspecie 

WG BRS uitgevoerd 

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

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

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

6.2 Adviseren andere  

BIJDRAGE LEVEREN AAN DE 

ONTWIKKELING VAN EEN 
NIEUW REGELGEVEND KADER 

VOOR HERGEBRUIK VAN 

BAGGER- EN RUIMINGSSPECIE 

Advies bij de 
ontwerpwetteksten voor een 

nieuw regelgevend kader voor 
hergebruik van bagger- en 

ruimingsspecie 

WG BRS uitgevoerd 

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

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

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

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

Schauvliege. 

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

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

IN HET KADER VAN DE 

GEPLANDE AANPASSING VAN 
HET ORIËNTEREND 

BODEMONDERZOEK EEN 

BIJDRAGE LEVEREN AAN DE 
ONTWIKKELING VAN EEN CODE 

VAN GOEDE PRAKTIJK VOOR 

WATERBODEMS 

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

7.1 
Watersysteemkenn
is bundelen en 

uitdiepen  

ORGANISEREN VAN HET 

WATERFORUM 

Organiseren van het 14e 
Waterforum (werktitel: nog te 

bepalen) 

WG WSK uitgevoerd 

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

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

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

7.1 

Watersysteemkenn

is bundelen en 
uitdiepen  

ORGANISEREN VAN HET 

WATERFORUM 
Conclusies Waterforum 2017 WG WSK uitgevoerd 

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

Waterforum "Weg van sediment" 

7.1 
Watersysteemkenn
is bundelen en 

uitdiepen  

ONDERZOEK ROND HET THEMA 
WATER INVENTARISEREN 

Voortgangsrapportering 
uitgevoerde, lopende en 

geplande 

onderzoeksprojecten 
gerelateerd aan het 
onderzoeksprogramma Water 

2016-2021 en de prioriteiten 
2016-2018 

WG WSK nog niet opgestart   

7.1 
Watersysteemkenn
is bundelen en 
uitdiepen  

OPMAKEN VAN EEN 

BLAUWDRUK VOOR EEN 

GEBRUIKSVRIENDELIJKE 

DATABANK MET ALLE 

BESCHIKBARE ACTUELE 

VERSPREIDINGSGEGEVENS VAN 

DE VISSOORTEN IN 

VLAANDEREN 

Blauwdruk voor de opmaak 

van een gebruiksvriendelijke 
databank met alle 

beschikbare 
verspreidingsgegevens van de 
vissoorten in Vlaanderen 

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

Vlaanderen wordt hernomen in het werkplan 2018. 

7.2 
Watersysteemkenn
is ontwikkelen 

ECOLOGISCH AFVOERREGIME 

(E-FLOW) VAN WATERLOPEN 
BEPALEN 

Methodiek voor de bepaling 

van het ecologisch 

afvoerregime van waterlopen 

WG EWB 

lopend met 

duidelijke 

vertraging 

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

meer pragmatische aanpak uitgewerkt worden. De nieuwe aanpak werd toegelicht 
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Activiteit Deelactiviteit Output) WP - 2017 evaluatie 

nr) titel titel titel 
CIW 

Werkgroep 
svz uitvoering toelichting bij svz uitvoering 

op de WG EWB van 29 september 2017 en zal vermoedelijk tegen eind 2017 klaar 

zijn.  

7.2 
Watersysteemkenn

is ontwikkelen 

OPMAAK BEOORDELINGSKADER 

MBT IMPACT 

OVERSTROMINGEN OP 

AANWEZIGE VEGETATIES 

Stand van zaken onderzoek 
naar impact van 
overstromingen op vegetaties 

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

7.2 
Watersysteemkenn
is ontwikkelen 

OPVOLGEN ONDERZOEK 

BRAKKE/ZOUTE TRIADE 
  WG BRS uitgevoerd 

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

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

7.2 
Watersysteemkenn
is ontwikkelen 

KENNISNAME EN VERTALEN 

VAN DE RESULTATEN VAN DE 

WATERBALANSSTUDIE NAAR 
BELEIDSAANBEVELINGEN DIE 

ALS INPUT KUNNEN 

MEEGENOMEN WORDEN IN DE 

WATERBELEIDSNOTA 

Kennisname en vertalen van 

de resultaten van de 
waterbalansstudie naar 

beleidsaanbevelingen 

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

7.2 
Watersysteemkenn

is ontwikkelen 

VERDER FACILITEREN VAN DE 

INVOER VAN 

OVERSTROMINGSGEGEVENS IN 

HET KARTERINGSLOKET 

Afsprakenkader 
gegevensverzameling 

kartering 
overstromingsevents 

WG WT uitgevoerd 

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

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

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

werkplan 2018.  

8.1 Jaarplanning 
HET OPMAKEN VAN HET CIW 

WERKPLAN 

CIW Werkplan 2018 (incl. MJP 

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

PPG uitgevoerd 

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

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

www.integraalwaterbeleid.be. 
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Activiteit Deelactiviteit Output) WP - 2017 evaluatie 

nr) titel titel titel 
CIW 

Werkgroep 
svz uitvoering toelichting bij svz uitvoering 

8.1 Jaarplanning 
HET OPMAKEN VAN DE 

JAARDOELSTELLINGEN VOOR DE 

BEKKENSTRUCTUREN 

Bijdrage van de CIW voor het 
werkplan 2018 voor de 

bekkenstructuren 

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

8.2 
Bevorderen 
(horizontale) 

samenwerking  

ORGANISEREN 

OVERLEGMOMENTEN VAN CIW 

WERKGROEPVOORZITTERS EN –

SECRETARISSEN 

Overlegmomenten 

werkgroepvoorzitters en – 
secretarissen (voorbereiding 

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

PPG uitgevoerd 

Op 9 november 2017 werd een overleg met de werkgroepvoorzitters en 

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

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

8.2 

Bevorderen 

(horizontale) 
samenwerking  

ORGANISEREN (INTERNE) 

STUDIEDAGEN 
Programma Baggernetdag WG BRS uitgevoerd 

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

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

8.2 
Bevorderen 
(horizontale) 

samenwerking  

ORGANISEREN (INTERNE) 
STUDIEDAGEN 

Baggernetdag WG BRS uitgevoerd zie Waterforum 2017 

8.2 
Bevorderen 
(horizontale) 

samenwerking  

ORGANISEREN (INTERNE) 

STUDIEDAGEN 
Terugkoppeling Baggernetdag WG BRS uitgevoerd zie Waterforum 2017 
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 outputs voor 2018 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 AA = ad hoc WG Achteruitgang en Afwijkingen ; ad hoc WT= ad hoc werkgroep Watertoets, ad hoc 

WORG = CIW werkgroep Watergevoelige Openruimtegebieden). 

CIW vergadering maart 2018 

Activiteit Deelactiviteit Output 

nr titel nr titel nr titel WG ism 
beslissing 

/svz 

1.1 Waterbeleidsnota 1 
OPMAAK DERDE 
WATERBELEIDSNOTA 

2018/ 
1 

Blauwdruk WBN3 incl. WBK3 PPG andere WGn 
CIW 

beslissing 

1.2 
Visie op financiering 
waterbeheer  

2 

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

2018/ 
4 

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

WG KRLW andere WGn 
stand van 

zaken 

2.1 
Stroomgebiedbeheerplannen 
Schelde en Maas 2022-2027 
opmaken 

6 
ACTUALISEREN VAN DE ANALYSES 
EN BEOORDELINGEN 

2018/ 
11 

Afbakening en karakterisering 
waterlichamen 

WG KRLW andere WGn 
CIW 

beslissing 

2.1 
Stroomgebiedbeheerplannen 
Schelde en Maas 2022-2027 
opmaken 

6 
ACTUALISEREN VAN DE ANALYSES 
EN BEOORDELINGEN 

2018/ 
12 

Analyse 
watergebruikssectoren 

WG KRLW andere WGn 
CIW 

beslissing 
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Activiteit Deelactiviteit Output 

nr titel nr titel nr titel WG ism 
beslissing 

/svz 

2.1 
Stroomgebiedbeheerplannen 
Schelde en Maas 2022-2027 
opmaken 

13 
VERDERE UITWERKING DRAAIBOEK 
CRISISBEHEER BIJ DROOGTE  

2018/ 
21 

Reactieve indicatoren om 
droogte op te volgen 

WG WKW subWG GW 
CIW 

beslissing 

3.1 
Decreten, 
uitvoeringsbesluiten IWB en 
ministeriële besluiten 

22 
NADERE REGELS 
OEVERZONEPROJECTEN 

2018/ 
31 

Resultaten pilootprojecten 
oeverzones WG EWB   

CIW 
beslissing 

3.1 
Decreten, 
uitvoeringsbesluiten IWB en 
ministeriële besluiten 

26 

OPERATIONALISEREN WETGEVEND 
INITIATIEF AANDUIDING 
WATERGEVOELIG 
OPENRUIMTEGEBIED 

2018/ 
35 

Ontwerp voorlopige 
aanduiding watergevoelige 
openruimtegebieden 

ad hoc WORG   
CIW 

beslissing 

3.1 
Decreten, 
uitvoeringsbesluiten IWB en 
ministeriële besluiten 

30 

BEOORDELING VAN PROJECTEN, 
PLANNEN EN PROGRAMMA’S 
CONFORM DE DOELSTELLINGEN 
VAN DE KADERRICHTLIJN WATER EN 
HET WESERARREST EN 
RICHTLIJNEN VOOR DE 
ONDERBOUWING VAN AFWIJKINGEN 

2018/ 
38 

Beoordelingskader voor 
vergunningen mbt lozingen 

ad hoc AA   CIW 
beslissing 

3.2 Codes goede praktijk, 
omzendbrieven, leidraden…  

32 

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

2018/ 
48 

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

WG WZ   CIW 
beslissing 

4.2 Andere 40 

ORGANISEREN OPENBAAR 
ONDERZOEK EN ADVIESVRAAG 
AANDUIDING WATERGEVOELIGE 
OPENRUIMTEGEBIEDEN  

2018/ 
57 

Communicatieplan openbaar 
onderzoek watergevoelige 
openruimtegebieden 

CIW-sec ad hoc WORG 
CIW 

beslissing 

6.2 Adviseren andere  53 
OPVOLGING EN EVALUATIE VAN HET 
SOORTBESCHERMINGSPROGRAMMA 
BEVER  

2018/ 
72 

Opvolging en evaluatie van 
het 
soortbeschermingsprogramma 
bever 

WG EWB   CIW 
beslissing 
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Activiteit Deelactiviteit Output 

nr titel nr titel nr titel WG ism 
beslissing 

/svz 

7.2 Watersysteemkennis 
ontwikkelen 

62 

KENNISNAME EN VERTALEN VAN DE 
RESULTATEN VAN DE 
WATERBALANSSTUDIE NAAR 
BELEIDSAANBEVELINGEN DIE ALS 
INPUT KUNNEN MEEGENOMEN 
WORDEN IN DE 
WATERBELEIDSNOTA  

2018/ 
81 

Kennisname en vertaling van 
de resultaten van de 
waterbalansstudie naar 
beleidsaanbevelingen 

WG WKW   CIW 
beslissing 

 

CIW vergadering juni 2018 

Activiteit Deelactiviteit Output 

nr titel nr titel nr titel WG ism 
beslissing 

/svz 

1.2 
Visie op financiering 
waterbeheer  

2 

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

2018/ 4 

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

WG KRLW andere WGn 
stand van 

zaken 

2.1 
Stroomgebiedbeheerplannen 
Schelde en Maas 2022-2027 
opmaken 

4 
OPMAAK VAN EEN ONTWERP SGBP 
2022-2027 EN ONTWERP MAPRO 
2022-2027 

2018/ 6 
Concept 
Stroomgebiedbeheerplannen 
2022-2027 

WG KRLW andere WGn 
CIW 

beslissing 

2.1 
Stroomgebiedbeheerplannen 
Schelde en Maas 2022-2027 
opmaken 

9 
UITVOEREN VAN EEN VOORLOPIGE 
OVERSTROMINGSRISICOBEOORDELI
NG 

2018/ 
16 

Voorlopige 
overstromingsrisicobeoordeli
ng: uitgewerkte methodiek 

WG WKW   CIW 
beslissing 
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Activiteit Deelactiviteit Output 

nr titel nr titel nr titel WG ism 
beslissing 

/svz 

2.1 
Stroomgebiedbeheerplannen 
Schelde en Maas 2022-2027 
opmaken 

13 
VERDERE UITWERKING DRAAIBOEK 
CRISISBEHEER BIJ DROOGTE  

2018/ 
22 

Reactief afwegingskader en 
afschakelplan (aanzet) 

WG WKW subWG GW 
CIW 

beslissing 

2.2 
Stroomgebiedbeheerplannen 
Schelde en Maas 2016-2021 
uitvoeren en rapporteren 

14 
OPMAAK VAN HET 
WATERUITVOERINGSPROGRAMMA 
(WUP)  

2018/ 
23 

Wateruitvoeringsprogramma 
2017 

PPG andere WGn  
CIW 

beslissing 

2.2 
Stroomgebiedbeheerplannen 
Schelde en Maas 2016-2021 
uitvoeren en rapporteren 

18 

HET MAATREGELENPROGRAMMA EN 
MONITORINGPROGRAMMA SGBP 
2016-2021 AANVULLEN VOOR 
NIEUWE PRIORITAIRE STOFFEN  

2018/ 
26 

Aanvullend 
monitoringprogramma  WG KRLW   

CIW 
beslissing 

2.2 
Stroomgebiedbeheerplannen 
Schelde en Maas 2016-2021 
uitvoeren en rapporteren 

18 

HET MAATREGELENPROGRAMMA EN 
MONITORINGPROGRAMMA SGBP 
2016-2021 AANVULLEN VOOR 
NIEUWE PRIORITAIRE STOFFEN  

2018/ 
27 

Voorlopig 
maatregelenprogramma, 
geïntegreerd in het WUP 

WG KRLW   CIW 
beslissing 

3.1 
Decreten, 
uitvoeringsbesluiten IWB en 
ministeriële besluiten 

30 

BEOORDELING VAN PROJECTEN, 
PLANNEN EN PROGRAMMA’S 
CONFORM DE DOELSTELLINGEN 
VAN DE KADERRICHTLIJN WATER EN 
HET WESERARREST EN 
RICHTLIJNEN VOOR DE 
ONDERBOUWING VAN AFWIJKINGEN 

2018/ 
39 

Beoordelingskader voor 
wijzigingen in het grondwater 

ad hoc AA   
CIW 

beslissing 

3.1 
Decreten, 
uitvoeringsbesluiten IWB en 
ministeriële besluiten 

30 

BEOORDELING VAN PROJECTEN, 
PLANNEN EN PROGRAMMA’S 
CONFORM DE DOELSTELLINGEN 
VAN DE KADERRICHTLIJN WATER EN 
HET WESERARREST EN 
RICHTLIJNEN VOOR DE 
ONDERBOUWING VAN AFWIJKINGEN 

2018/ 
40 

Richtlijnen voor 
onderbouwing van 
afwijkingen volgens art. 56 
van het decreet integraal 
waterbeleid 

ad hoc AA   
CIW 

beslissing 
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Activiteit Deelactiviteit Output 

nr titel nr titel nr titel WG ism 
beslissing 

/svz 

3.1 
Decreten, 
uitvoeringsbesluiten IWB en 
ministeriële besluiten 

30 

BEOORDELING VAN PROJECTEN, 
PLANNEN EN PROGRAMMA’S 
CONFORM DE DOELSTELLINGEN 
VAN DE KADERRICHTLIJN WATER EN 
HET WESERARREST EN 
RICHTLIJNEN VOOR DE 
ONDERBOUWING VAN AFWIJKINGEN 

2018/ 
42 

Afstemming informatie-
inzameling en -aanlevering 
ihkv passende beoordeling vs 
beoordelingskaders water 

ad hoc AA   
CIW 

beslissing 

4.1 Stroomgebiedbeheerplannen  37 

ORGANISEREN OPENBAAR 
ONDERZOEK EN ADVIESVRAAG 
TIJDSCHEMA & WERKPROGRAMMA 
SGBPN SCHELDE EN MAAS 2022-2027 
EN DERDE WATERBELEIDSNOTA 
(INCL. WATERBEHEERKWESTIES) 

2018/ 
54 

Plan van aanpak organisatie 
OO Tijdschema & 
werkprogramma en derde 
waterbeleidsnota (incl. 
waterbeheerkwesties) 

CIW-sec PPG CIW 
beslissing 

4.2 Andere 41 
UITVOERING COMMUNICATIEPLAN 
INZAKE “MEERLAAGSE 
WATERVEILIGHEID” 

2018/58 

Uitgewerkte afgestemde 
communicatiefiches i.k.v. 
diverse thema’s inzake 
MLWV 

WG WKW WG WT 
CIW 

beslissing 

4.2 Andere 43 
VERDER STROOMLIJNEN VAN DE 
ADVIESVERLENING VAN 
WATERBEHEERDERS BIJ RUP’S 

2018/ 
62 

Stroomlijning van de 
adviesverlening van 
waterbeheerders bij RUPs 

WG WT   
CIW 

beslissing 

6.2 Adviseren andere  55 
ADVISERING VAN HET 
VOORTGANGSRAPPORT VAN HET 
PALINGBEHEERPLAN  

2018/ 
74 

Advies bij het 
voortgangsrapport van het 
Palingbeheerplan 

WG EWB   
CIW 

beslissing 

8.1 Jaarplanning 70 
HET OPMAKEN VAN DE 
JAARDOELSTELLINGEN VOOR DE 
BEKKENSTRUCTUREN 

2018/ 
89 

Bijdrage van de CIW voor het 
werkplan 2019 voor de 
bekkenstructuren 

WG BW   
CIW 

beslissing 

  



 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

  

CIW Werkplan 2018  pagina 95 van 103 

CIW vergadering oktober 2018 

Activiteit Deelactiviteit Output 

nr titel nr titel nr titel WG ism 
beslissing 

/svz 

1.2 
Visie op financiering 
waterbeheer  2 

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

2018/ 
3 

Rapport met 
beleidsvoorstellen financiering WG KRLW andere WGn 

CIW 
beslissing 

2.1 
Stroomgebiedbeheerplannen 
Schelde en Maas 2022-2027 
opmaken 

6 
ACTUALISEREN VAN DE ANALYSES EN 
BEOORDELINGEN 

2018/ 
13 

Druk- en impactanalyse WG KRLW andere WGn 
CIW 

beslissing 

2.1 
Stroomgebiedbeheerplannen 
Schelde en Maas 2022-2027 
opmaken 

6 
ACTUALISEREN VAN DE ANALYSES EN 
BEOORDELINGEN 

2018/ 
14 

Economische analyse WG KRLW andere WGn 
CIW 

beslissing 

2.1 
Stroomgebiedbeheerplannen 
Schelde en Maas 2022-2027 
opmaken 

12 
GEBIEDSGERICHTE DOORVERTALING 
MILIEUKWANTITEITSDOELSTELLINGEN 

2018/ 
20 

Evaluatie/verdere uitwerking 
indicatoren voor generieke 
afwegingskaders 
milieukwantiteitsdoelstellingen 
voor oppervlaktewater en 
methodologie  voor de 
gebiedsgerichte doorvertaling 
ervan 

WG WKW subWG GW 
CIW 

beslissing 

3.1 
Decreten, 
uitvoeringsbesluiten IWB en 
ministeriële besluiten 

23 
ANALYSE ALTERNATIEVEN 
RISICOZONEKAART IN RELATIE TOT 
VERZEKERBAARHEID GEBOUWEN 

2018/ 
32 

Analyse alternatieven voor de 
risicozonekaart in relatie tot de 
verzekerbaarheid gebouwen 
gebaseerd op het restrisico 

WG WT   
CIW 

beslissing 

3.2 
Codes goede praktijk, 
omzendbrieven, leidraden…  

34 

OPMAKEN LEIDRAAD VOOR EEN 
GEZAMENLIJKE AANPAK VOOR DE 
UITVOERING VAN GEBIEDSGERICHTE 
PROJECTEN IN LIJN MET DE 

2018/ 
51 

Leidraad voor een 
gezamenlijke aanpak voor de 
uitvoering van gebiedsgerichte 
projecten in lijn met de 

WG WKW WG WT 
CIW 

beslissing 
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Activiteit Deelactiviteit Output 

nr titel nr titel nr titel WG ism 
beslissing 

/svz 

PRINCIPES VAN DE MEERLAAGSE 
WATERVEILIGHEID (MLWV) 

principes van de meerlaagse 
waterveiligheid 

3.3 Handhaving 36 

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

2018/ 
53 

Draaiboek en andere acties in 
het kader van 
handhavingsbeleid van de 
correcte aansluiting van de 
privéwaterafvoer 

WG WZ PPG CIW 
beslissing 

4.2 Andere 41 
UITVOERING COMMUNICATIEPLAN 
INZAKE “MEERLAAGSE 
WATERVEILIGHEID” 

2018/ 
59 

Professionalisering 
oefensessie MLWV 

WG WKW WG WT 
CIW 

beslissing 

6.2 Adviseren andere  56 

ADVIES OVER DE 
ONTWERPBEHEERREGELINGEN VAN 
WATERGEBONDEN INVASIEVE 
EXOTEN EN HUN 
INTRODUCTIEROUTES  

2018/ 
75 

Advies bij de 
ontwerpbeheerregelingen van 
watergebonden invasieve 
exoten en hun 
introductieroutes 

WG EWB   
CIW 

beslissing 

 

CIW vergadering december 2018 

Activiteit Deelactiviteit Output 

nr titel nr titel nr titel WG ism 
beslissing 

/svz 

1.1 Waterbeleidsnota 1 OPMAAK DERDE WATERBELEIDSNOTA 
2018/ 

2 
Ontwerp WBN3 incl. WBK3 PPG andere WGn 

CIW 
beslissing 
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Activiteit Deelactiviteit Output 

nr titel nr titel nr titel WG ism 
beslissing 

/svz 

1.2 
Visie op financiering 
waterbeheer  

3 

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

2018/ 
5 

Stand van zaken duurzame 
financieringsoplossing 
waterbodems 

WG BRS   
stand van 

zaken 

2.1 
Stroomgebiedbeheerplannen 
Schelde en Maas 2022-2027 
opmaken 

4 
OPMAAK VAN EEN ONTWERP SGBP 
2022-2027 EN ONTWERP MAPRO 2022-
2027 

2018/ 
7 

Concept Maatregelenprogramma 
2022-2027 

WG KRLW andere WGn 
CIW 

beslissing 

2.1 
Stroomgebiedbeheerplannen 
Schelde en Maas 2022-2027 
opmaken 

5 VOORBEREIDENDE DOCUMENTEN IKV 
DE OPMAAK VAN DE SGBP 2022-2027 

2018/ 
8 

Waterbeheerkwesties 
(geïntegreerd in de Derde 
waterbeleidsnota, zie WBN3) 

WG KRLW   CIW 
beslissing 

2.1 
Stroomgebiedbeheerplannen 
Schelde en Maas 2022-2027 
opmaken 

5 
VOORBEREIDENDE DOCUMENTEN IKV 
DE OPMAAK VAN DE SGBP 2022-2027 

2018/ 
9 

Tijdschema & Werkplan WG KRLW   
CIW 

beslissing 

2.1 
Stroomgebiedbeheerplannen 
Schelde en Maas 2022-2027 
opmaken 

5 
VOORBEREIDENDE DOCUMENTEN IKV 
DE OPMAAK VAN DE SGBP 2022-2027 

2018/ 
10 Kennisgeving plan-MER WG KRLW   

CIW 
beslissing 

2.1 
Stroomgebiedbeheerplannen 
Schelde en Maas 2022-2027 
opmaken 

7 
BIJSTURING METHODIEK PRIORITERING 
GEBIEDSDEKKEND UITVOERINGSPLAN 
(GUP) 

2018/ 
15 

Bijgestuurde methodiek 
prioritering gebiedsdekkend 
uitvoeringsplan (GUP) 

WG WZ Bsec 
CIW 

beslissing 
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2.1 
Stroomgebiedbeheerplannen 
Schelde en Maas 2022-2027 
opmaken 

9 
UITVOEREN VAN EEN VOORLOPIGE 
OVERSTROMINGSRISICOBEOORDELING 

2018/ 
17 

Voorlopige 
overstromingsrisicobeoordeling: 
definitieve invulling 

WG WKW   
CIW 

beslissing 

2.1 
Stroomgebiedbeheerplannen 
Schelde en Maas 2022-2027 
opmaken 

10 
HERZIENING VAN DE 
OVERSTROMINGSGEVAARKAARTEN EN 
OVERSTROMINGSRISICOKAARTEN 

2018/ 
18 

Overstromingsgevaar- en 
risicokaarten: methodiek 

WG WKW   
CIW 

beslissing 

2.1 
Stroomgebiedbeheerplannen 
Schelde en Maas 2022-2027 
opmaken 

11 INVENTARISATIE EN ANALYSE 
DROOGTERISICO’S 

2018/ 
19 

Inventarisatie en analyse van de 
huidige en toekomstige 
droogterisico’s in Vlaanderen 
(svz) 

WG WKW subWG GW stand van 
zaken 

2.2 
Stroomgebiedbeheerplannen 
Schelde en Maas 2016-2021 
uitvoeren en rapporteren 

16 
TUSSENTIJDSE EVALUATIE SGBP 2016-
2021 

2018/ 
24 

Tussentijdse evaluatie van de 
stroomgebiedbeheerplannen 
2016-2021 

WG KRLW andere WGn 
CIW 

beslissing 

2.2 
Stroomgebiedbeheerplannen 
Schelde en Maas 2016-2021 
uitvoeren en rapporteren 

17 
TUSSENTIJDSE RAPPORTERING OVER 
HET MAATREGELENPROGRAMMA BIJ 
DE SGBP 2016-2021 

2018/ 
25 

Tussentijdse rapportering 
uitvoering MaPro 2016-2021 

WG KRLW andere WGn CIW 
beslissing 

2.3 Andere (beleids)plannen 21 

PLAN VAN AANPAK OM 
AFZETMOGELIJKHEDEN VAN 
HERBRUIKBAAR BAGGER- EN 
RUIMINGSSPECIE TE VERGROTEN 

2018/ 
30 

Stand van zaken van de 
uitvoering van het plan van 
aanpak om de afzet van 
herbruikbare Bagger- en 
Ruimingsspecie te vergroten 

WG BRS   
stand van 

zaken 
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3.1 
Decreten, 
uitvoeringsbesluiten IWB en 
ministeriële besluiten 

24 
OPTIMALISATIE WATERTOETSKAART 
OP BASIS VAN DE GEMODELLEERDE 
PLUVIALE OVERSTROMINGSGEBIEDEN 

2018/ 
33 

Doorvertaling van de 
gemodeleerde pluviale 
overstromingsgebieden in de 
watertoetskaart  

WG WT   
CIW 

beslissing 

3.1 
Decreten, 
uitvoeringsbesluiten IWB en 
ministeriële besluiten 

25 
OPZETTEN WETGEVEND KADER VOOR 
GEGEVENSUITWISSELING MET DE 
VERZEKERINGSSECTOR 

2018/ 
34 

Analyse mogelijkheden opzet 
wetgevend kader 
gegevensuitwisseling met de 
verzekeringssector 

WG WT WG WKW CIW 
beslissing 

3.1 
Decreten, 
uitvoeringsbesluiten IWB en 
ministeriële besluiten 

26 
OPERATIONALISEREN WETGEVEND 
INITIATIEF AANDUIDING 
WATERGEVOELIG OPENRUIMTEGEBIED 

2018/ 
36 

Ontwerp definitieve aanduiding 
watergevoelige 
openruimtegebieden 

ad hoc 
WORG 

  
CIW 

beslissing 

3.1 
Decreten, 
uitvoeringsbesluiten IWB en 
ministeriële besluiten 

29 
HERZIEN VAN HET 
GRONDWATERDECREET 

2018/ 
37 

Herzien grondwaterdecreet subWG GW   
CIW 

beslissing 

3.1 
Decreten, 
uitvoeringsbesluiten IWB en 
ministeriële besluiten 

30 

BEOORDELING VAN PROJECTEN, 
PLANNEN EN PROGRAMMA’S CONFORM 
DE DOELSTELLINGEN VAN DE 
KADERRICHTLIJN WATER EN HET 
WESERARREST EN RICHTLIJNEN VOOR 
DE ONDERBOUWING VAN AFWIJKINGEN 

2018/ 
41 

Aanpak voor plannen en 
programma’s 

ad hoc AA   CIW 
beslissing 

3.1 
Decreten, 
uitvoeringsbesluiten IWB en 
ministeriële besluiten 

30 

BEOORDELING VAN PROJECTEN, 
PLANNEN EN PROGRAMMA’S CONFORM 
DE DOELSTELLINGEN VAN DE 
KADERRICHTLIJN WATER EN HET 
WESERARREST EN RICHTLIJNEN VOOR 
DE ONDERBOUWING VAN AFWIJKINGEN 

2018/ 
44 

Omzendbrief voor het verlenen 
van vergunningen conform het 
Wezer-arrest en de Kaderrichtlijn 
Water 

ad hoc AA   
CIW 

beslissing 

3.1 
Decreten, 
uitvoeringsbesluiten IWB en 
ministeriële besluiten 

30 

BEOORDELING VAN PROJECTEN, 
PLANNEN EN PROGRAMMA’S CONFORM 
DE DOELSTELLINGEN VAN DE 
KADERRICHTLIJN WATER EN HET 

2018/ 
45 

Ministerieel besluit voor de 
aanpassingen van de 
formulieren voor de aanvraag 
van omgevingsvergunningen 

ad hoc AA   
CIW 

beslissing 
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WESERARREST EN RICHTLIJNEN VOOR 
DE ONDERBOUWING VAN AFWIJKINGEN 

3.1 
Decreten, 
uitvoeringsbesluiten IWB en 
ministeriële besluiten 

30 

BEOORDELING VAN PROJECTEN, 
PLANNEN EN PROGRAMMA’S CONFORM 
DE DOELSTELLINGEN VAN DE 
KADERRICHTLIJN WATER EN HET 
WESERARREST EN RICHTLIJNEN VOOR 
DE ONDERBOUWING VAN AFWIJKINGEN 

2018/ 
46 

Besluit van de Vlaamse 
Regering over het toestaan van 
afwijkingen (incl. 
aanvraagformulier afwijkingen) 

ad hoc AA   CIW 
beslissing 

3.2 
Codes goede praktijk, 
omzendbrieven, leidraden…  

31 
GEFASEERDE UITROL OPTIMALISATIE 
INFORMATIEPLICHT OP BASIS VAN 
RISICOPROFIELEN 

2018/ 
47 

Stand van zaken gefaseerde 
uitrol optimalisatie 
informatieplicht   

WG WT   
stand van 

zaken 

3.2 
Codes goede praktijk, 
omzendbrieven, leidraden…  32 

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

2018/ 
49 

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

WG WZ   
CIW 

beslissing 

5.1 Grensoverschrijdend overleg 46 
AFSPRAKEN MET FRANKRIJK EN 
WALLONIË INZAKE WATERVERDELING 
LEIE EN SCHELDE   

2018/ 
64 

Stand van zaken om afspraken 
met Frankrijk en Wallonië te 
maken i.v.m. waterverdeling 
Schelde en Leie 

WG WKW WG KRLW CIW 
beslissing 

5.3 Ander 48 OVERLEG BRANDWEER  
2018/ 

66 

Stand van zaken gevoerd 
overleg met de brandweer in 
2018 

WG WKW CIW-sec 
stand van 

zaken 
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5.3 Ander 48 OVERLEG BRANDWEER  
2018/ 

67 

Afspraken tussen de 
waterbeheerders en de 
hulpdiensten inzake 
verantwoordelijkheden, 
samenwerking en financiële 
aspecten bij de gecoördineerde 
aanpak van olieverontreiniging 

WG WKW CIW-sec 
CIW 

beslissing 

6.1 Adviseren watertoets  49 STROOMLIJNEN ADVIESVERLENING 
RELIËFWIJZIGINGEN IN VALLEIGEBIED  

2018/ 
68 

Afstemming adviesverlening 
reliëfwijzigingen in valleigebied 

WG WT   CIW 
beslissing 

6.1 Adviseren watertoets  50 
VISIE OP DE DOORWERKING VAN DE 
IMPACT VAN KLIMAATVERANDERING IN 
DE WATERTOETS  

2018/ 
69 

Visie op de doorwerking van de 
impact van klimaatverandering in 
de watertoets 

WG WT   
CIW 

beslissing 

6.2 Adviseren andere  52 

ADVISERING HERZIENING AANDUIDING 
BESCHERMDE GEBIEDEN 
OPPERVLAKTEWATER VOOR 
DRINKWATER-VOORZIENING  

2018/ 
71 

Voorstel herziening aanduiding 
beschermde gebieden 
oppervlaktewater voor 
drinkwatervoorziening en 
actualisatie normenkader 
oppervlaktewateren bestemd 
voor drinkwatervoorziening 

WG EWB   
CIW 

beslissing 

6.2 Adviseren andere  54 

OPVOLGING EN EVALUATIE VAN HET 
SOORTENBESCHERMINGSPROGRAMMA 
BEEKPRIK, RIVIERDONDERPAD EN 
KLEINE MODDERKRUIPER  

2018/ 
73 

Opvolging en evaluatie van het 
soortenbeschermingsprogramma 
beekprik, rivierdonderpad en 
kleine modderkruipe 

WG EWB   CIW 
beslissing 

7.1 
Watersysteemkennis 
bundelen en uitdiepen 

59 ORGANISEREN VAN HET WATERFORUM 
2018/ 

78 
Conclusies Waterforum 2018 WG WSK CIW-sec 

CIW 
beslissing 
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7.1 
Watersysteemkennis 
bundelen en uitdiepen  

60 
ONDERZOEK ROND HET THEMA WATER 
INVENTARISEREN  

2018/ 
79 

Voortgangsrapportering 
uitgevoerde, lopende en 
geplande onderzoeksprojecten 
gerelateerd aan het 
onderzoeksprogramma Water 
2017-2019 en de prioriteiten 
2016-2018 

WG WSK   
CIW 

beslissing 

7.2 Watersysteemkennis 
ontwikkelen 

63 ECOLOGISCH AFVOERREGIME (E-
FLOW) VAN WATERLOPEN BEPALEN  

2018/ 
82 

Voorstel voor de verdere 
implementatie van e-flows 

WG EWB WG WKW CIW 
beslissing 

7.2 
Watersysteemkennis 
ontwikkelen 

64 
UITWERKING VAN EEN 
TOEPASSINGSKADER VOOR 
OEVERZONES  

2018/ 
83 

Toepassingskader voor 
oeverzones  

WG EWB   
CIW 

beslissing 

7.2 
Watersysteemkennis 
ontwikkelen 66 

OPVOLGEN PROEFPROJECT 
KARTERING OVERSTROMINGEN D.M.V. 
DRONES  

2018/ 
85 

Evaluatie inzet drones bij de 
kartering van overstromingen WG WT   

CIW 
beslissing 

7.2 Watersysteemkennis 
ontwikkelen 

68 
OPSTELLEN VAN EEN VLAAMS 
SEDIMENTBEHEERCONCEPT VOOR HET 
SCHELDESTROOMGEBIEDSDISTRICT  

2018/ 
87 

Inventarisatie en analyse i.k.v. 
het Vlaamse 
sedimentbeheerconcept van het 
Scheldestroomgebiedsdistrict 

WG BRS   CIW 
beslissing 

8.1 Jaarplanning 69 
HET OPMAKEN VAN HET CIW 
WERKPLAN 

2018/ 
88 

CIW Werkplan 2019 (incl. MJP 
2023) m.i.v. evaluatie CIW 
Werkplan 2018 

PPG andere WGn 
CIW 

beslissing 
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