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Voorlopige aanduiding watergevoelige openruimtegebieden  -  Brief CIW

Ik kwam in het bezit van een brief van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid 
(CIW) gericht aan een college van burgemeester en schepenen, gedateerd op 24 mei 
2018. Het betreft de voorlopige aanduiding van watergevoelige openruimtegebieden, 
waarbij het advies van het college van burgemeester en schepenen gevraagd wordt.

1. De beslissing van de Vlaamse Regering over de signaalgebieden en de afbakening 
ervan is al enkele jaren oud. 

Gaat het hier dan om nieuwe watergevoelige openruimtegebieden?

2. Op basis waarvan kan een gemeente beslissen om de door CIW en nadien Vlaamse 
Regering goedgekeurde voorlopige aanduiding van watergevoelige 
openruimtegebieden een negatief advies te geven? 

3. 30 juni is een wel erg krappe deadline voor gemeenten, gegeven het feit dat de brief 
gedateerd werd op 24 mei. 

Waarom werd de brief niet vroeger verstuurd?

4. Hoeveel gemeenten werden aangeschreven en hoeveel adviezen waren er op 30 juni, 
de uiterste datum? 

5. Hoeveel positieve en negatieve adviezen zijn er?
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1. De Vlaamse Regering heeft nog geen watergevoelige openruimtegebieden aangeduid. 
Op 12 maart 2018 keurde de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid een voorstel 
voor de voorlopige aanduiding van de watergevoelige openruimtegebieden goed. Bij dit 
voorstel werd vertrokken van de beslissingen van de Vlaamse Regering over de 
signaalgebieden en deze werden afgestemd met in tussentijd gekende evoluties en 
nieuwe inzichten van de waterbeheerders en andere betrokkenen.  

2. Op 15 juni 2018 keurde de Vlaamse Regering het besluit met nadere regels voor de 
aanduiding van watergevoelige openruimtegebieden definitief goed. Het besluit bepaalt 
de procedure voor de voorlopige aanduiding van watergevoelige openruimtegebieden 
en de consultatie en het openbaar onderzoek erover. In deze procedure is opgenomen 
dat aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar het 
watergevoelig openruimtegebied gelegen is, voorafgaand aan de voorlopige aanduiding, 
advies gevraagd wordt, waarbij advies kan uitgebracht worden binnen de dertig dagen 
na ontvangst van de adviesvraag van de CIW. Er zijn geen specifieke richtlijnen 
vastgelegd voor het advies van het college van burgemeester en schepenen.

3. De adviestermijn van dertig dagen is wettelijk bepaald in het hoger vermelde besluit. 
Bovendien werden de gemeenten steeds intensief betrokken in elke stap van het 
voortraject, waardoor zij zeer goed op de hoogte zijn van het dossier. 

4. 81 gemeenten werden aangeschreven. Op 4 juli hadden al 49 gemeenten gereageerd. 

5. Voor 47 gebieden werd een gunstig advies uitgebracht. Voor 37 gebieden werd een 
voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht. Voor 7 gebieden werd een ongunstig advies 
uitgebracht. 3 gemeenten gaven aan dat zij op dit ogenblik geen advies wensten uit te 
brengen. 


