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Betreft: Openbaar onderzoek Digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en publieke 
grachten. Van 1 september 2021 tot en met 28 februari 2022 
 
 
Geachte Burgemeester, 
Geachte Schepenen, 
 
Op 7 mei 2021 keurde de Vlaamse Regering het ‘Besluit betreffende de onbevaarbare waterlopen’1 goed. Dit 
besluit gaat onder andere over bepalingen rond de digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare 
waterlopen en de publieke grachten (verder de digitale atlas). Deze digitale atlas vervangt de analoge atlassen.  
 
Op 1 september 2021 start daarom het openbaar onderzoek van het ontwerp van de digitale atlas. Het 
openbaar onderzoek verloopt volledig digitaal via de website www.integraalwaterbeleid.be. Op die manier is 
alle informatie (achtergrondinformatie, kaartapplicatie en inspraakformulier) op één plaats raadpleegbaar. 
 
Mag ik u vragen om: 

- het openbaar onderzoek bekend te maken op uw gemeentelijke website. Er is ook een 
voorbeeldartikel beschikbaar voor het gemeentelijke infoblad; 

- uw burgers te verwijzen naar de ontwerp digitale atlas en het inspraakformulier op 
www.integraalwaterbeleid.be;  

- de schriftelijk ontvangen opmerkingen of bezwaren aan de CIW te bezorgen; 
- na afloop van het openbaar onderzoek de bezwaren en opmerkingen over waterlopen waarvoor u als 

bestuur de waterloopbeheerder bent, te adviseren. 
 

 
1 Besluit betreffende de onbevaarbare waterlopen tot uitvoering van diverse bepalingen uit de wet van 28 december 
1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 
2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, 
wat betreft het toezicht op de naleving van de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen 
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Informatie in de ontwerp digitale atlas 
 
De digitale atlas bevat de ligging van alle gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten in 
Vlaanderen. Voor de gerangschikte onbevaarbare waterlopen zijn ook atlaspunten opgenomen die informatie 
bevatten over de bodembreedte, kruinbreedte en diepte van de bedding.  
 
De ontwerp digitale atlas werd voorbereid door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) in samenwerking met 
de provinciale waterloopbeheerders. De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) staat in voor de  
organisatie van het openbaar onderzoek. 
 
Bekendmaking van het openbaar onderzoek op gemeentelijke website 
 
Als gemeente moet u vanaf 1 september 2021 ten minste op uw website bekend maken dat het ontwerp van 
de digitale atlas ter inzage wordt gelegd. Een extra aankondiging van het openbaar onderzoek in het 
gemeentelijk informatieblad kan bijdragen tot een ruimere bekendmaking van het openbaar onderzoek. Een 
voorbeeldartikel hiervoor is beschikbaar op de website: 
https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/digitale-atlas/gemeenten. 
 
Terinzagelegging van de documenten 
 
Het besluit voorziet dat het ontwerp van de digitale atlas gedurende zes maanden ter inzage wordt gelegd bij 
de gemeenten (van 1 september 2021 tot en met 28 februari 2022). Als gemeente kunt u aan uw inzageplicht 
voldoen door uw burgers te verwijzen naar de ontwerp digitale atlas op www.integraalwaterbeleid.be en door 
een openbare computer ter beschikking te stellen aan burgers die zelf geen toegang hebben tot het internet. 
Op de website kunnen burgers via een kaartapplicatie de ontwerp digitale atlas raadplegen en is de 
mogelijkheid voorzien om een reactie in te dienen op de inhoud van de digitale atlas die het voorwerp 
uitmaakt van het openbaar onderzoek. 
 
Indiening en registratie van opmerkingen en bezwaren 
 
Tijdens de periode van het openbaar onderzoek kan iedereen schriftelijk opmerkingen indienen bij het college 
van burgemeester en schepenen (volgens het decreet Integraal Waterbeleid). Opmerkingen kunnen ook 
rechtstreeks en bij voorkeur digitaal aan de CIW bezorgd worden.  
 
Dat kan via het inspraakformulier op de website www.integraalwaterbeleid.be. Deze 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 raden we aan telkens een proces-
verbaal op te stellen, zodat 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 14 maart 2022, aan 
de CIW bezorgd worden op onderstaand adres: 
 
 Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid 
 Dokter De Moorstraat 24-26 
 9300 AALST 
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Verwerken van de bezwaren 
 
De Vlaamse Milieumaatschappij staat in voor de verwerking van de bezwaren en opmerkingen van het 
openbaar onderzoek. De bezwaren en opmerkingen die betrekking hebben op onbevaarbare waterlopen van 
tweede en derde categorie en op de publieke grachten, zal de Vlaamse Milieumaatschappij aan de betrokken 
waterbeheerder bezorgen voor advies. Als de waterbeheerder geen advies uitbrengt binnen zestig dagen na 
het versturen van de bezwaren en opmerkingen, wordt aan de adviesvereiste voorbijgegaan.  
Mag ik u vragen om na afloop van het openbaar onderzoek de bezwaren en opmerkingen over waterlopen 
waarvoor u als bestuur de waterloopbeheerder bent, te adviseren. 
 
 
Met uw eventuele vragen kunt u terecht bij het CIW-secretariaat via digitale-atlas@vmm.be.  
 
 
 
Bedankt voor uw medewerking.  
 
Hoogachtend 
 
 
 
 
Bernard De Potter 
Administrateur-generaal 
Voorzitter CIW      
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