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Integraal Waterbeleid in Vlaanderen 

 Europese Kaderrichtlijn Water (23/12/2000) 

 Doel : goede toestand tegen 2015 

 Middel :  

- stroomgebiedbeheerplannen en 

maatregelenprogramma’s 

- lidstaten moeten de nodige wettelijke en 

bestuursrechtelijke bepalingen in werking 

doen treden (tegen uiterlijk 22/12/2003) 

 

Decreet Integraal Waterbeleid (24/11/2003) 

 Overleg en inspraak staan centraal 

 



INHOUD Decreet Integraal Waterbeleid 

 

Hoofdstuk I.     Inleidende bepalingen 

Hoofdstuk II.    Voorwerp, doelstellingen en beginselen 

Hoofdstuk III.   Algemene instrumenten van het IWB 

Hoofdstuk IV.   De geografische indeling van 

watersystemen 

Hoofdstuk V.     De organisatie van het IWB 

Hoofdstuk VI.    Voorbereiding en opvolging van het IWB 

Hoofdstuk VII.   Bijzondere verplichtingen m.b.t. 

stroomgebiedsdistricten 

Hoofdstuk VIII.  Slotbepalingen 



INHOUD Decreet Integraal Waterbeleid 

HOOFDSTUK IV  

GEOGRAFISCHE INDELING van WATERSYSTEMEN 
  

  

• Stroomgebieden (4) & stroomgebiedsdistricten (2) 

• Bekkens (11) 

• Deelbekkens (103) 





De 11 Vlaamse bekkens 



De 12 deelbekkens van het 

Dijle- en Zennebekken  



INHOUD Decreet Integraal Waterbeleid 

HOOFDSTUK V 

ORGANISATIE integraal waterbeleid 

 Bekken 

• bekkensecretariaat, bekkenbestuur 

• bekkenraad 

 Deelbekken 

• waterschap 

• secretariaat 

 Vlaams niveau 

• coördinatiecommissie integraal waterbeleid (CIW) 



INHOUD Decreet Integraal Waterbeleid 

HOOFDSTUK VI  

VOORBEREIDING & OPVOLGING integraal waterbeleid 
  

 Vlaams niveau (CIW) 

• Waterbeleidsnota: krachtlijnen Vlaamse Regering 

(6-jaarlijks) 

 Bekken 

• Bekkenbeheerplan (6-jaarlijks) 

• Bekkenvoortgangsrapport (jaarlijks) 

 Deelbekken 

• Deelbekkenbeheerplan (6-jaarlijks) 





Opmaak (D)BBP: 6 jaar – formele procedure 

Integraal Waterbeleid in Vlaanderen 

PROCEDURE & INSPRAAK 

    (Deel)BEKKENBEHEERPLAN 

De voorbereiding  

• uitgebreide (wetenschappelijke) onderbouwing 

hand in hand met  

• participatief proces: overleg met alle 

waterbeheerders en betrokkenen  

• door bekkensecretariaten: periode 2002 tot 2006  

• ontwerp (D)BBP: goedkeuring bekkenbesturen 

(najaar 2006) 



 Het openbaar onderzoek 

• iedereen de kans om (D)BBP in te kijken en 

opmerkingen te formuleren 

• 22 nov 2006 tot 22 mei 2007  

 georganiseerd door CIW en bekkensecretariaten 

 11 BBP, 80 DBBP, waterbeheerkwesties SGBP 

 in het gemeente- of stadhuis 

Integraal Waterbeleid in Vlaanderen 

PROCEDURE & INSPRAAK 

    (Deel)BEKKENBEHEERPLAN 

 De goedkeuring door de bekkenbesturen 

• overwegingsdocument: bundeling van  

suggesties & opmerkingen op (D)BBP en  

adviezen waterschappen & bekkenraad  

• aangepaste plannen: goedkeuring bekkenbesturen 
(sept 2007)  



 De afstemming door de CIW 

• afstemming met waterbeleidsnota en andere BBP 

• Voorleggen van de plannen aan minister Crevits voor 

agendering op de Vlaamse Regering 

Integraal Waterbeleid in Vlaanderen 

PROCEDURE & INSPRAAK 

    (Deel)BEKKENBEHEERPLAN 

 Het bekkenvoortgangsrapport  

• jaarlijks opgemaakt (bekkensecretariaat) & 

vastgesteld (bekkenbestuur) 

• brengt verslag uit over de uitvoering van (D)BBP:  

 stand van zaken uitvoering acties? 

 eventuele knelpunten? 

 welke oplossingen worden hiervoor voorzien? 

 enz. 



Integraal Waterbeleid in Vlaanderen 

PROCEDURE & INSPRAAK 

    STROOMGEBIEDBEHEERPLAN 

 Eerste openbaar onderzoek (22 nov ‘07 tot 22 mei ‘07) 
 tijdschema en werkprogramma voor de opmaak van de SGBP,  

samen met de waterbeheerkwesties. 

 gelijktijdig met openbaar onderzoek (D)BBP 

 

 ter inzage in elk gemeente- of stadhuis voor een periode van 6 

maanden OF via de website www.volvanwater.be 

 

 aangekondigd door CIW via de geschreven pers, radio, televisie en 

internet 

 

 in ieder bekken: informatie- en inspraakvergadering 

 

 eveneens bezorgd aan de Sociaal Economische Raad van 

Vlaanderen, aan de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen en aan de 

betrokken bekkenraden en bekkenbesturen. 



 

 Tweede openbaar onderzoek (22 dec ‘08 tot 22 juni ‘09) 
 Bekendmaking van ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen aan het 

publiek. 

Integraal Waterbeleid in Vlaanderen 

PROCEDURE & INSPRAAK 

    STROOMGEBIEDBEHEERPLAN 

 Hoe reageren? 
 

op 2 manieren: 

- via officiële weg schriftelijke opmerkingen indienen bij het college van    

burgemeester en schepenen  CIW; 

- opmerkingen bezorgen tijdens de informatie- en inspraakvergaderingen. 

 Milieubeoordeling 
 voldoen plannen aan de essentiële kenmerken van de 

milieueffectrapportage? (~DIWB) 



 Verwerking adviezen en opmerkingen openbaar onderzoek 
 CIW  

 Opstellen overwegingsdocument & aanpassen ontwerpplannen 

 aangepaste stroomgebiedbeheerplannen  de Vlaamse Regering 

Integraal Waterbeleid in Vlaanderen 

PROCEDURE & INSPRAAK 

    STROOMGEBIEDBEHEERPLAN 

 Vaststelling definitieve stroomgebiedbeheerplannen 
 

Op 8 oktober 2010 stelde de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen 

voor Schelde en Maas en het bijhorende maatregelenprogramma voor 

Vlaanderen vast. 



Indeling van 

watersystemen
Organisatiestructuren Planning

Stroomgebieden en 

stroomgebiedsdistricten

Internationale commissies voor 

de Schelde en voor de Maas

Stroomgebiedbeheerplan (tegen 22/12/'15)                                                                                  

Waterbeheerkwesties (tegen 22/12/'13)

Vlaams Gewest

Minister bevoegd voor integraal 

waterbeleid

Waterbeleidsnota (tegen 22/12/'13)

Coördinatiecommissie Integraal 

Waterbeleid (CIW)

Bekkens Bekkensecretariaat Bekkenbeheerplan (tegen 22/12/'15)

Bekkenraad Bekkenvoortgansrapport (jaarlijks)

Bekkenbestuur

Deelbekkens Waterschap 

(samenwerkingsverband zonder 

rechtspersoonlijkheid)

Deelbekkenbeheerplan (tegen 22/12/'15)

Secretariaat

Integraal Waterbeleid in Vlaanderen 

Tweede generatie plannen 

 tegen 22 dec 2015 



Integraal Waterbeleid in Vlaanderen 

INFO 

www.ciwvlaanderen.be 

www.bekkenwerking.be  

BEDANKT ! 

http://www.ciwvlaanderen.be/
http://www.bekkenwerking.be/

