
4A_C_0007Actiefiche:

Actiefiche 4A_C_0007
Ontwikkelen aangepaste methodiek voor de beoordeling van de toestand van het grondwater rekening
houdend met het specifieke normenkader ontwikkeld voor grondwater in (de omgeving van) speciale
beschermingszones met grondwaterafhankelijke vegetaties

Titel:

Beschermde en waterrijke gebieden (grondwater)

Studies en onderzoeksopdrachten rond beschermde gebieden (m.i.v. de aangeduide GWATE's) ter
ondersteuning van het grondwaterspecifiek beheer en -beleid in deze gebieden

Maatregelgroep:

Maatregel:

Info omtrent het maatregelenprogramma

Bron: SGBP 2022-2027

Schaalniveau: Generieke actie

Planonderdeel: Vlaams deel 2022-2027

Algemene gegevens

Beschrijving: Ontwikkelen van een aangepaste methodiek voor beoordeling van de toestand van het grondwater rekening
houdend met de specifieke normenkader dat is ontwikkeld voor de grondwaterkwaliteit  en de
grondwaterstanden in (de omgeving van ) speciale beschermingszones met grondwaterafhankelijke vegetaties.

Gezien bij de boordeling van de toestand van grondwater er ook rekening gehouden moet worden dat
wijzigingen in het grondwatersysteem geen significante negatieve effecten hebben op de actuele of beoogde
natuurtypen van de grondwaterafhankelijke terrestrische ecosystemen, in het bijzonder in beschermde
gebieden en in waterrijke gebieden, dient een evaluatie te gebeuren en zo nodig herziening van de bestaande
methodologie voor toestandsbeoordeling van grondwater, waarbij ook rekening wordt gehouden met de
resultaten en bevindingen van de acties 4A_B_0017 en 4A_B_0018

Type Actie: Definitief

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

Betrokkenen: Vlaamse overheid : Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), Vlaamse overheid : Instituut voor Natuur- en
Bosonderzoek (INBO)

Beoordeling van de kwantitatieve toestand van grondwater rekening houdend met het beoordelingselement
GWATES

Doelstelling:

Is voortzetting van actie uit vorige planperiode met actienummer:

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

4A_B_0017, 4A_B_0018

Kwalitatieve inschatting van het effect:

Kosten LAAG GEMIDDELD HOOG ZEER HOOG
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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 : Ja

VenGebied:

Gemeenten:

Geplande start:

  Financier   Investeringkosten
(in €/planperiode)

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

  % Voorzien
operationeel

Vlaamse overheid :
Vlaamse

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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