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Betreft: Ontwerp waterbeleidsnota 2O2O-2O25 (incl. waterbeheerkwesties) en tijdschema en

werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027. Openbaar onderzoek van 19 december

2018 t.e.m. 18 iuni 2019.

Geachte Burgemeester,

Geachte Schepenen,

Op 19 december 2018 start het openbaar onderzoek over het ontwerp voor de waterbeleidsnola 2020-2025

en over het tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen ZO22-2O27.

Deze documenten worden opgemaakt in uitvoering van het decreet van 18 juli 2003 betrbffende het integraal

waterbeleid. De Coórdinatiecommissie lntegraal Waterbeleid (CIWI staat in voor de voorbereiding ervan en

voor de organisatie van het openbaar onderzoek.

Wate rbe le id s nota 2O2O -2025

De waierbeleidsnota is een beleidsdocument van de Vlaamse Regering met de algemene visie op het integraal

waterbeleid en een overzicht van de belangrijke waterbeheerkwesties.

Deel Vísie

Tegen 22 decembe r 2OL9 zal de Vlaamse Regering de krachtliinen van haar visie op het toekomstige integraal '

waterbeleid vaststellen in een derde waterbeleidsnota voor de periode 2O2O-2O25. Als visiedocument vormt
de waterbeleidsnota het algemeen kader voor het toekomstige waterbeleid in Vlaanderen en geeft ze richting

aan de volgende stroomgebiedbeheerplannen.
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Deel Waterbeheerkwestíes

De waterbeheerkwesties z'rjn de belangrijke thema's die verhinderen dat het oppervlakte- en grondwater in
Vlaanderen in de goede toestand verkeert. Het document wordt opgemaakt in uitvoering van de Europese
kaderrichtlijn Water en is een voorbereidend document van de stroomgebiedbeheerpla nnen 2022-2027.

Tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebied behee rplan nen 2O2Z-2O27

Ten laatste op 22 december 2A2L zal de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen 2O22-ZOZ7 voor
Schelde en Maas en het bijhorende maatregelenprogramma vaststellen. De plannen zullen maatregelen en
acties bevatten voor een verbetering van de toestand van de watersystemen en voor de bescherming tegen
overstromingen en droogte. r

Ter info: Stroomgebiedbeheerplannen moeten voldoen oan de essentiële kenmerken van de
milieueffectropportoge. ln dat kader is een kennisgevingsdocument in opmaok dot aangeeft op welke monier
de milieubeoordeling zal gebeuren. tn het voorjaar van 2019 zol de Dienst MER van het Deportement OmgevÍng
oon uw gemeente vrogen om het kehnisgevíngsdocument voor de milieubeoordeling von de
stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 voor 6o dogen ter inzage te leggen.

Terinzagelegging van de documenten
Het decreet lntegraal Waterbeleid bepaalt dat het ontwerp voor de water,beleidsnota en het tijdschema en
werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen tijdens een openbaar onderzoek voor zes maanden (dit
is t.e.m. 18 juní 2019) ter inzage gelegd worden bij de gemeenten.
Het gaat om drie documenten:
- Waterbeleidsnota 2O2O-2O25:deelVisie
- Waterbeleidsnota 2O2O-2O25: deel Waterbeheerkwesties
- Tijdschema en werkprogramma voor de opmaak van de stroomgebiedbeheerplannen 2O2Z-ZOZ7.
De terinzagelegging verloopt volledig digitaal via de website www.volvanwater.be.

Als gemèente kunt u aan uw inzageplicht voldoen door uw burgers te verwijzen naar de documenten op
www'volvanwater.be en door een openbare computer ter beschikking te stellen van burgers die zelf geen
toegang hebben tot het internet. Dat kan in het gemeentehuis, de bibliotheek, het sociaal huis, ...

lndiening en registratie van opmerkingen en bezwaren
Het decreet lntegraal Waterbeleid stelt dat tijdens de periode van het openbaar onderzoek iedereen schriftelijk
opmerkingen kan indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Opmerkingen kunnen ook
rechtstreeks en bij voorkeur digi-taal aan de CIW bezorgd worden. Dat kan via het inspraakformulier op de
website www.volvanwater.be; Dezé manier van werken maakt de behandeling van de opmerkingen
eenvoudiger en wordt dan ook ten zeerste aanbevolen.

Voor de registratie van schriftelijk ontvangen opmerkingen of bezwaren wordt aangeraden telkens een proces-
verbaal op te stellen, Todat elke opmerking of bezwaar formeel geregistreerd is. Deze opmerkingen of bezwaren
moeten ten laatste op de tiende werkdag na het openbaar onderzoek, dit is op 2 juli 2O19, aan de CIW bezorgd
worden op onderstaand adres:

Coórdinatiecommissie I ntegraal Waterbeleid
Dokter De Moorstraat 24-26
93OO AALST
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Bekendmaking van het openbaar onderzoek
De CIW staat in voor de bekendmaking van het openbaar onderzoek. Er zijn geen decretale bepalingen die de

gemeente verplichten het openbaar onderzoek bekend te maken. Een extra aankondiging in het gemeentelijk

informatieblad of via de gemeentelijke website zou wel een versterking betekenen vo.or het openbaar

onderzoek. U kunt hiervoor gebruik maken van de redactionele tekst op de website www.volvanwater.be.

Meer informatie over dit openbaar onderzoek en de documenten vindt u vanaf 19 december op de website

www.volvanwater.be.

Met bijkomende vragen kunt u terecht bij het C|W-secretariaat, op het nummer 053 - 72 65 07 of via

secreta riaat c_iw@vm m. be.

Bedankt voor uw medewerking
Hoogachtend

Be rd De Potter
Ad m inistrateu r-generaa I

Voorzitter CIW

Vlaanderen
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