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Actiefiche 5A_C_0013
Verdere verfijning van de inschatting van de impact van klimaatverandering en maatschappelijke tendensen
op waterbeschikbaarheid in de freatische watervoerende lagen.

Titel:

Kwantiteit grondwater

Studies en onderzoeksopdrachten rond grondwaterkwantiteit ter ondersteuning van het waterbeheer en -
beleid

Maatregelgroep:

Maatregel:

Info omtrent het maatregelenprogramma

Bron: SGBP 2022-2027

Schaalniveau: Generieke actie

Planonderdeel: Vlaams deel 2022-2027

Algemene gegevens

Beschrijving: Door verandering in neerslag, temperatuur en andere weerscondities als gevolg van klimaatwijziging, alsook
door de impact van maatschappelijke tendensen (bv. wijzigingen in landgebruik al dan niet als gevolg van
klimaatsverandering), kan een verandering van de aanvulling van het freatisch grondwaterreservoir verwacht
worden. Dit zal vervolgens een invloed hebben op de (seizoenale) waterbeschikbaarheid van het grondwater
als waterbron voor zowel mens, dier en natuur.
Dit project heeft als doel om de impact van klimaatsverandering en maatschappelijke tendensen op de
aanvulling van het grondwaterreservoir alsook de gevolgen voor de grondwaterbeschikbaarheid in te schatten.
Dit moet vervolgens toelaten om een adaptieve en gebiedspecifieke strategie uit te werken met concrete
voorstellen tot optimalisatie van de grondwaterbeschikbaarheid voor de verschillende gebruikersgroepen,
alsook een beeld geven van de rol dat grondwater zal spelen in de globale waterbeschikbaarheid.
Dit kan o.a. het vergroten van de waterbeschikbaarheid inhouden voor de verschillende gebruikers, maar ook
evaluatie van het huidige gehanteerde beleid rond gebruik en verbruik van freatisch grondwater
(gebiedsgericht voorraadbeheer).

Type Actie: Definitief

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

Betrokkenen: Vlaamse overheid : Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), Vlaamse overheid : Departement Landbouw en
Visserij (LV)

Doelstelling:

Is voortzetting van actie uit vorige planperiode met actienummer:

5A_C_0002

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

5A_C_0014

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: 2022-2027

  Financier   Investeringkosten
(in €/planperiode)

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

  % Voorzien
operationeel

Vlaamse overheid :
Vlaamse

200.000 0 0 100

Timing & budget

Raming tabel:

Laatst gerapporteerde status in het jaar

Laatst gerapporteerde detailstatus in het jaar

Voortgang

:

:
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