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Actiefiche 4A_A_0027
Opmaak van concrete actieplannen Bronbescherming drinkwater per onttrekkingsgebiedTitel:

Beschermde en waterrijke gebieden (grondwater)

Herstellen en beschermen van de grondwatervoorraden ter hoogte van de drinkwaterbeschermingszones

Maatregelgroep:

Maatregel:

Info omtrent het maatregelenprogramma

Bron: SGBP 2022-2027

Schaalniveau: Generieke actie

Planonderdeel: Vlaams deel 2022-2027

Algemene gegevens

Beschrijving: Artikel 8 van de nieuwe EU DWD legt de verplichting op om een risicobeoordeling uit te voeren op de
onttrekkingsgebieden. Dat houdt onder andere de karakterisering van (de) onttrekkingsgebied(en) in,
identificatie van gevaren en gevaarlijke gebeurtenissen binnen deze gebieden, de nodige kwaliteitscontroles uit
te voeren en de passende maatregelen te nemen om de geïdentificeerde gevaren en gevaarlijke
gebeurtenissen te remediëren.
Een eerste identificatie van risico werd door de drinkwaterbedrijven reeds uitgevoerd in kader van de opmaak
van het brondossiers. Doelstelling van het actieplan bronbescherming is om, indien nodig, concrete
maatregelen op te lijsten die nodig zijn om deze risico’s te reduceren. Aan iedere actie wordt de
initiatiefnemers, budgetten en timing gekoppeld.
De mogelijkheid om voor bepaalde probleemstoffen reductiedoelstellingen op te nemen in deze plannen wordt
meegenomen.
Het opmaken van dit actieplan gebeurt door de drinkwaterbedrijven in samen spraak met de verschillende
stakeholders en onder supervisie van de toezichthoudende ambtenaar Leefmilieu.

Type Actie: Definitief

Initiatiefnemer(s):Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Aquaflanders

Betrokkenen:

Doelstelling:

Is voortzetting van actie uit vorige planperiode met actienummer:

Hangt samen met/is afhankelijk van actie uit huidige planperiode met actienummer:

Kwalitatieve inschatting van het effect:
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Kosten LAAG GEMIDDELD HOOG ZEER HOOG

Effect op de doelstelling van de eigen
maatregelengroep ZEER GROOT GROOT MATIG KLEIN

Neveneffecten op andere
maatregelengroepen GROOT POSITIEF KLEIN POSITIEF GEEN NEGATIEF

Uitvoerbaarheid (administratief,
technisch, draagvlak) VERZEKERD GROTE KANS ONZEKER ONTBREKEN

Synergie met andere (Europese of
Vlaamse) beleidsdoelstellingen (incl.
klimaatverandering en -adaptatie)

GROOT POSITIEF KLEIN POSITIEF GEEN NEGATIEF

Klimaatmitigatie (terugdringen van
broeikasgassen) GROOT POSITIEF KLEIN POSITIEF GEEN NEGATIEF

Klimaatadaptatie (omgaan met gevolgen
klimaatverandering) GROOT POSITIEF KLEIN POSITIEF GEEN NEGATIEF

Situering

Stroomgebieden:

Speciale beschermingszone :

VenGebied:

Gemeenten:

Geplande start: na 2021

  Financier   Investeringkosten
(in €/planperiode)

% Voorzien investering  Operationele kosten
per jaar    (in €/jaar)

  % Voorzien
operationeel

Alle
drinkwatermaatschappije

0 100 0 100

Timing & budget

Raming tabel:

Laatst gerapporteerde status in het jaar

Laatst gerapporteerde detailstatus in het jaar

Voortgang

:

:
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