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Nieuws vanuit de CIW en 

bekkenwerking 2019/2020
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• Eerste stappen naar afwegingskader droogte

• Afspraken voor verbeterde integratie van machtiging in wateradvies

• CIW 2.0 – partnerschappen

• Nieuwe kaart voor adviesverlening watertoets

• Naar een verbeterde informatieplicht (overstromingsgevoelig gebied)

• Instrumentdecreet goedgekeurd – WORGs

https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/over-ciw/werking

https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/over-ciw/werking
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Grote uitdagingen !

Goede waterkwaliteit

Wateroverlast vermijden

Verdroging & waterschaarste

7

3e generatie SGBP’n – BSD



De SGBP-cyclus
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Waterbeleidsnota 2020-2025

Waterbeheerkwesties

Doelstellingen Kaderrichtlijn Water

Welke problematieken staan de realisatie in de weg?

Verontreinigingsdruk daalt onvoldoende

Herstellen van de natuurlijke waterhuishouding is een traag proces

Maatregelen worden vooral sectoraal en generiek geformuleerd

Grote uitdagingen versus beperkte middelen

De doelstellingen zijn niet haalbaar vanuit het waterbeleid alleen
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VISIE

• 3 strategische doelstellingen

• 6 krachtlijnen
geconcretiseerd in
doelstellingen 

inhoud

accenten in
het beleid 



Waar staan we nu ?
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Druk en impact: welke vuilvracht komt in het oppervlaktewater terecht?
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Druk en impact: welke sector heeft het grootste aandeel?



Halen we de goede ecologische toestand ?
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Biologische toestandbeoordeling (2013-2018)
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Toestandbeoordeling – O2 (2018)
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Toestandbeoordeling – geleidbaarheid
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gepubliceerd op 9/12/2019
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Resultaten MAP-meetnet 2018-2019
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Resultaten MAP 2018-2019 Nitraatdrempelwaarde 
van 50 mg/l
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Toestandbeoordeling – pesticiden
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Toestandbeoordeling – vismigratieknelpunten

23http://vismigratie.vmm.be/vismigratie/

http://vismigratie.vmm.be/vismigratie/


Toestandbeoordeling – hydromorfologie
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Rood = slecht
Oranje = ontoereikend
Geel = matig
Groen = goed



Gebiedsgerichte prioritering 

Stroomgebiedbeheerplan 2022-2027
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 Onmogelijk om in alle gebieden tegelijk de goede toestand te realiseren
 In SGBP 1 en 2 : speerpuntgebieden en aandachtsgebieden
 Actualisatie en evaluatie prioritaire gebieden uit SGBP 2 binnen planproces 

opmaak SGBP 3



Plan van aanpak
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OWL 
VL 
klasse

GET/GEP in … Acties in 
MAPRO

Win-
wins ?

Doelafstand ? Benaming 
gebied

Afwijking in 
SGBP3

1 2021 of vroeger geen niet 
relevant

geen /

2 2027 Mapro 3 niet 
relevant

klein Speerpuntgebied 
type 1

3 na 2027, van 
zodra natuurlijk 

hersteld

Mapro 3 niet 
relevant

klein Speerpuntgebied 
type 2

Termijnverlenging 
natuurlijke 

omstandigheden

4 2033 of erna 
van zodra 
natuurlijk 
hersteld

Mapro 3 en 4 niet 
relevant

matig Aandachtsgebied 
type 1

Minder strenge 
milieudoelstelling 

(tussentijdse 
doelstelling)

5 na 2033, met 
potentieel voor 

sterke 
vooruitgang

Mapro 3 en 4 en 
volgende

ja groot Aandachtsgebied 
type 2

Minder strenge 
milieudoelstelling 

(tussentijdse 
doelstelling)

6 na 2033 generiek beleid, 
quasi geen WL 

specifieke acties in 
mapro 3, beperkt 

in volgende 

nee (zeer) groot / Minder strenge 
milieudoelstelling 

(tussentijdse 
doelstelling

Vlaamse OWL



Indeling
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Op basis van verschillende informatiebronnen

• huidige toestand oppervlaktewater (fysisch-chemisch, 
biologisch)

• trend
• vervuilingsdrukken
• kolonisatiemogelijkheden voor macro-invertebraten
• win-wins
• beschermde gebieden
• aanwezigheid waardevolle lokale L1
• expert judgement / gebiedsgericht overleg (GTO’s)

Realistische inschatting + win-wins !



Indeling
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Vb. IJzerbekken klasse 3 en 4
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OWL 
code OWL Naam

Prioritering 
CIW juni 

2019
Motivatie

VL11_1
BLANKAART 
WATERLOPEN

3
AG in SGBP II, biologie: potentie om GET te behalen (Pt, O2, 
pesticiden), win-wins (drinkwater, inspanningen polder en 
provincie voor Steenbeek-Ronebeek, natuurgebied Blankaart,water
buffer,…)

VL05_12POPERINGEVAART

4
AG in SGBP II, biologie: potentie om GET te behalen (Pt, EC, 
pesticiden), win-wins (drinkwater, Regionaal Landschap, 
beheerovereenkomsten, kansen voor Vleterbeek, water buffer,…)

VL05_2
GROTE 
KEMMELBEEK

4
AG in SGBP II, biologie: potentie om GET te behalen (vis, Pt, 
pesticiden), win-wins (drinkwater, ecologische inrichting en 
vispassage Bernardsplasstuw, water buffer,…)



Actieprogramma – waterlichaamspecifiek

 SMART
 Lokaliseerbaar / koppelen aan een waterlichaam
 Geen acties saneringsinfrastructuur (zie GUP)
 Beperk overleg acties, studies, doorlopende acties
 ER MOET een INITIATIEFNEMER aangeduid worden

Ranvoorwaarden:
 Deadline 5 maart – CIW 26/3
 Financiering: percentage. Engagement bij trekker om uit te 

voeren, maar (nog) geen budget voorzien => 0% of 
15%...Financiering kan door Vl.Reg. worden aangevuld 
(klasse 3).

 Lokaliseerbaar: tot trajectniveau/waterloop => in WUP kan 
de actie nog ‘bijgestuurd’ worden 
(schrappen/toevoegen/wijzigen).
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Stroomgebiedbeheerplan 2022-2027

Type-acties waterkwaliteit

Sensibiliseren en begeleiding m.b.t. bemesting en pesticiden

Gecoördineerde aanpak calamiteiten

Erosie beperken

Verminderen lozing van huishoudelijk en industrieel afvalwater

Tegengaan van verzilting

Ecologische oeverinrichting en onderhoud

Oplossen vismigratieknelpunten

(her)introductie macrofyten en macro-inverbraten

…
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Stroomgebiedbeheerplan 2022-2027

Type-acties waterkwantiteit

Aanleg van gecontroleerde overstromingsgebieden

Aanleg van water reserves (winter-zomer) (bekkens, sturing 
waterpeil, kreekruginfilatratie)

Meer infiltratie (hemelwaterplannen, minder verharde 
oppervlakte, open leggen van ingebuisde beken)

Meer hergebruik

…
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Vervolg – gebiedspecifieke acties
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Voor waterlichamen in klassen 2, 3, 4 en 5

Bilateraal overleg met actoren januari – februari 2020  

April-mei-juni 2020: 
bespreking GTO en Bekkenraad + goedkeuring ontwerp 
Bekkenbestuur 



Nuttige info voor de gemeenten
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Klimaatportaal VMM https://klimaat.vmm.be/nl

https://klimaat.vmm.be/nl
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Uw gemeente in cijfers
https://www.vmm.be/data/gemeente-in-cijfers

https://www.vmm.be/data/gemeente-in-cijfers
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Uw gemeente in cijfers
https://www.vmm.be/data/gemeente-in-cijfers

https://www.vmm.be/data/gemeente-in-cijfers

