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Actiefiche 5A_D_0002
Inzicht verwerven in en het aanpakken van illegale grondwaterwinningenTitel:

Kwantiteit grondwater

Uitwerken en toepassen van een handhavingsbeleid gericht op het herstellen en beschermen van
grondwatervoorraden

Maatregelgroep:

Maatregel:

Info omtrent het maatregelenprogramma

Bron: SGBP 2022-2027

Schaalniveau: Generieke actie

Planonderdeel: Vlaams deel 2022-2027

Algemene gegevens

Beschrijving: Hierbij wordt ingezet op het toezicht op en de handhaving van illegale aanleg en exploitatie van
grondwaterwinningen en gaat aandacht naar zowel ‘compliance promotion’ als vaststelling van milieu-
inbreuken en -misdrijven. Binnen deze actie is er zowel ruimte voor het ondersteunen van het lokale toezicht
als het samenwerken op internationaal vlak (IMPEL-netwerk) ten einde tot gedegen handhaafbare regelgeving
te komen die de aanpak van illegale winningen ondersteunt, alsook de creatie van werkbare
terreininstrumenten t.b.v. het toezicht (checklists, digitale toepassingen,...). Voor de aanpak van de illegale
booractiviteiten zal i.s.m. de sector het gebruik van moderne technologieën worden onderzocht en
desgevallend uitgerold. Real-time GPS tracking van de actieve boorbedrijven kan in die zin een oplossing
bieden voor zowel het homogeniseren van de sector, een administratieve vereenvoudiging (minder manuele
rapporteringslast) alsook een optimalisatie van de handhaving door een minder arbeidsintensieve sturing van
de handhaving mogelijk te maken. Het reeds bestaande DOV-portaal kan hier mits aanpassing mee voor
worden aangewend.

Type Actie: Nieuw

Initiatiefnemer(s):Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse overheid : Departement Omgeving

Betrokkenen:

Herstel en behoud van de goede toestand grondwater
WDRBP

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:

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 : Nee

VenGebied: Nee

Gemeenten:

Geplande start: 2022-2027

  Financier   Investeringkosten
(in €/planperiode)

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

  % Voorzien
operationeel

Vlaamse overheid :
Vlaamse

0 0 0 100

Vlaamse overheid :
Departement Omgeving

300.000 0 0 100

Timing & budget

Raming tabel:

Laatst gerapporteerde status in het jaar

Laatst gerapporteerde detailstatus in het jaar

Voortgang

:

:
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