Omdat water zo belangrijk is, plannen wij vandaag het beleid van morgen.
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Tijdschema en werkprogramma voor de opmaak van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

Het tijdschema en werkprogramma geeft een overzicht van de
planning en de organisatie van het proces op weg naar de
stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027.
Tegen 22 december 2019 zal de Vlaamse Regering de waterbeleidsnota
2020-2025 vaststellen met de krachtlijnen van haar visie op het
integraal waterbeleid. Als visiedocument geeft de waterbeleidsnota
richting aan de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027. Ook de
belangrijkste waterbeheerkwesties die verhinderen dat het
oppervlakte- en grondwater in Vlaanderen in een goede toestand
verkeert, komen in de waterbeleidsnota aan bod. De
Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) staat in voor de
voorbereiding ervan.
Ten laatste op 22 december 2021 zal de Vlaamse Regering de
stroomgebiedbeheerplannen en het bijhorende
maatregelenprogramma vaststellen. De plannen zullen maatregelen en
acties bevatten voor een verbetering van de toestand van het
grondwater en oppervlaktewater en voor een betere bescherming
tegen overstromingen en droogte. De plannen worden opgemaakt in
uitvoering van twee Europese richtlijnen: de kaderrichtlijn Water (RL
2000/60/EG) en de Overstromingsrichtlijn (RL 2007/60/EG), beide
omgezet via het decreet betreffende het integraal waterbeleid.
De Vlaamse stroomgebiedbeheerplannen bestaan uit verschillende
plandelen: een deel voor de stroomgebiedsdistricten van Schelde en
Maas, elf bekkenspecifieke delen en zes grondwatersysteemspecifieke
delen. Ook de zoneringsplannen - die tonen waar collectieve sanering

aangelegd wordt en waar individueel moet gezuiverd worden - en de
gebiedsdekkende uitvoeringsplannen - die de uitvoering en de timing
van de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsprojecten
regelen - maken onderdeel uit van de stroomgebiedbeheerplannen.
De overstromingsrisicobeheerplannen in uitvoering van de Europese
Overstromingsrichtlijn zijn in de stroomgebiedbeheerplannen
geïntegreerd. En na de droge zomer van 2017 is beslist om in de
stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 ook een waterschaarste- en
droogterisicobeheerplan te integreren.
Als bevoegde autoriteit voor de uitvoering van de kaderrichtlijn
Water en de Overstromingsrichtlijn in Vlaanderen staat de CIW in
voor de voorbereiding van de stroomgebiedbeheerplannen. De CIW
bereidt de ontwerpen en alle bijhorende documenten voor van het
Vlaamse deel en van de grondwatersysteemspecifieke delen. De
ontwerpen van de bekkenspecifieke delen worden voorbereid door
de bekkensecretariaten, geadviseerd door de bekkenraden en
goedgekeurd door de bekkenbesturen. De CIW zorgt voor de
afstemming. De VMM staat in voor de herziening van de
zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.
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Op 19 december 2018 legt de CIW de ontwerp-waterbeleidsnota 2022-2025 en het tijdschema en werkprogramma voor de
stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 gedurende zes maanden in een openbaar onderzoek voor aan het publiek. De waterbeleidsnota is een
beleidsdocument van de Vlaamse Regering met de algemene visie op het integraal waterbeleid en een overzicht van de belangrijke
waterbeheerkwesties.
De CIW maakt het document ook voor advies over aan de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen,
de strategische adviesraad Landbouw en Visserij, de bekkenbesturen en de bekkenraden.

2019
-

In april 2019 organiseert de Dienst MER het openbaar onderzoek over de kennisgeving voor het plan-MER van de stroomgebiedbeheerplannen.
Tot 18 juni krijgt het publiek de kans opmerkingen te formuleren bij de ontwerp-waterbeleidsnota (incl. het overzicht van de belangrijke
waterbeheerkwesties) en bij het tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen.
De CIW onderzoekt de opmerkingen en adviezen en past het ontwerp van waterbeleidsnota waar nodig aan.
De CIW maakt een definitief ontwerp van waterbeleidsnota op en legt het ter goedkeuring voor aan de Vlaamse Regering.
De Vlaamse Regering stelt ten laatste op 22 december 2019 de waterbeleidsnota vast en maakt de nota bekend.

2020
-

De CIW bereidt de ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen voor. Tegen april-mei 2020 geven de bekkenbesturen goedkeuring aan de ontwerpbekkenspecifieke delen.
Tegen september 2020 legt de CIW de ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen gedurende zes maanden in een openbaar onderzoek voor aan het
publiek. De CIW bezorgt deze documenten tegelijkertijd voor advies aan de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, de Milieu- en
Natuurraad van Vlaanderen, de strategische adviesraad Landbouw en Visserij en de betrokken bekkenbesturen en bekkenraden.

2021
-

-

Het publiek krijgt tot eind februari 2021 de kans opmerkingen te formuleren op de ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen.
De CIW onderzoekt de opmerkingen en adviezen en past de ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen waar nodig aan. De bekkenstructuren staan
in voor de verwerking van de opmerkingen en adviezen bij de bekkenspecifieke delen.
De CIW maakt de definitieve ontwerpen van stroomgebiedbeheerplannen op en legt ze ter goedkeuring voor aan de Vlaamse Regering.
De Vlaamse Regering stelt ten laatste op 22 december 2021 de stroomgebiedbeheerplannen vast.
De bij besluit van de Vlaamse Regering vastgestelde stroomgebiedbeheerplannen worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en door de
CIW digitaal beschikbaar gesteld.

Dit tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 is opgemaakt binnen de CIW.
Voor meer informatie over de CIW, surf naar www.integraalwaterbeleid.be.

