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Actiefiche 7A_G_0005
Verderzetten en versterken van de grensoverschrijdende samenwerking mbt problematiek van (potentiële)
verontreiniging van het grondwater

Titel:

Verontreiniging grondwater

Grensoverschrijdend integraal kwalitatief grondwaterbeheer

Maatregelgroep:

Maatregel:

Info omtrent het maatregelenprogramma

Bron: SGBP 2022-2027

Schaalniveau: Grondwatersysteemspecifieke actie

Planonderdeel: Kust- en Poldersysteem 2022-2027, Centraal Kempisch systeem 2022-2027, Maassysteem 2022-2027,
Sokkelsysteem 2022-2027, Brulandkrijtsysteem 2022-2027

Algemene gegevens

Beschrijving: Grensoverschrijdend overleg om te komen tot een grensoverschrijdend en/of corresponderend beleid en
beheer voor grondwaterlichamen met grensoverschrijdende aquifers en corresponderende lichamen in
naburige lidstaten (Frankrijk / Nederland en Duitsland)

De problematiek van sommige grensoverschrijdende grondwaterlichamen betreffende kwaliteit (verzilting,
oxidatie, nutriënten, verontreinigingen, potentiële impact van andere gebruiken vd ondergrond) noopt tot
grensoverschrijdend overleg om tot een beleid te komen ter bescherming van deze lichamen met het oog op
het streven naar of het behoud van een goede kwalitatieve toestand.  Overleg dient hiervoor georganiseerd te
worden met als uiteindelijk doel een overeenkomst waarin beide partijen akkoord gaan met een
grensoverschrijdend grondwaterbeleid.

Onder andere Geo-Era projecten zoals Hover en Resource (eindigen normaal wel in 20021) en eventueel
toekomstige EU-projecten maken deel uit van deze actie

Type Actie: Definitief

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

Betrokkenen:

Verderzetten en versterken van de grensoverschrijdende samenwerking mbt problematiek van (potentiële)
verontreiniging van het grondwater

Doelstelling:

Is voortzetting van actie uit vorige planperiode met actienummer:

7A_G_0001, 7A_G_0002, 7A_G_0003, 7A_G_0004

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 : 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

0 100 0 100

Timing & budget

Raming tabel:

Laatst gerapporteerde status in het jaar

Laatst gerapporteerde detailstatus in het jaar

Voortgang

:

:

Printdatum 06/09/2022 2 / 2


