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Actiefiche 7B_A_0017
Verder herzien van sectorale voorwaarden op basis van systematische opvolging van BBT / BREFTitel:

Verontreiniging oppervlaktewater

Het terugdringen van de verontreiniging van oppervlaktewater door industriële puntbronnen

Maatregelgroep:

Maatregel:

Info omtrent het maatregelenprogramma

Bron: SGBP 2022-2027

Schaalniveau: Generieke actie

Planonderdeel: Vlaams deel 2022-2027

Algemene gegevens

Beschrijving: De herziening van sectorale lozingsvoorwaarden in Vlarem II (bijlage 5.3.2) is een continu proces dat qua timing
vooral aangestuurd wordt door de Europese BREF documenten en het aantal Vlaamse BBT studies dat jaarlijks
wordt afgewerkt. De sectorale voorwaarden gelden voor specifieke industriële sectoren en geven  in principe
een praktisch haalbare set van normen op basis van de beste beschikbare technieken en andere toepasselijke
Europese en Vlaamse wetgeving.   Aangezien de technieken continu evolueren is het nodig ook de sectorale
lozingsnormen regelmatig te herzien.
In de praktijk neemt  de overheid meestal het initiatief om de sectorale voorwaarden aan te passen op het
ogenblik dat er een Europees BREF document of een Vlaamse BBT studie wordt gefinaliseerd voor een
bepaalde sector. Maar ook vastgestelde problemen of knelpunten kunnen aanleiding zijn om de wetgeving
verder te optimaliseren (zoals bv de lozingsproblematiek van festivals en evenementen, de problematiek rond
groenvoeder- en silosappen,…).
BREF's: De Europese Commissie streeft ernaar om jaarlijks vier BREF's af te ronden en te publiceren. De
lidstaten hebben vanuit de RIE de verplichting om de BBT conclusies binnen de 4 jaar te implementeren in de
wetgeving.
Vlaamse BBT's
Ook op Vlaamse niveau worden er  BBT studies opgemaakt door het  VITO BBT kenniscentrum. De
implementatietermijnen voor deze BBT studies zijn niet bindend vastgelegd, doch men mag ervan uitgaan dat
ook voor die Vlaamse BBT's zal gestreefd worden naar een vlotte implementatie in de wetgeving en
meerbepaald in de sectorale voorwaarden.

Type Actie: Definitief

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

Betrokkenen: Vlaamse overheid : Vlaamse instelling voor technologisch onderzoek (VITO), Vlaamse overheid : Departement
Omgeving

Komen tot een set van sectorale voorwaarden die gebaseerd is op BREF en BBT.Doelstelling:

Is voortzetting van actie uit vorige planperiode met actienummer:

7B_A_0002

Hangt samen met/is afhankelijk van actie uit huidige planperiode met actienummer:
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Kwalitatieve inschatting van het effect:

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

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: 2019-2021

  Financier   Investeringkosten
(in €/planperiode)

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

  % Voorzien
operationeel

Doelgroep: Industrie en
ontginning

0 0 0 0

Doelgroep: Overheid
Vlaams

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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