
7B_A_0018Actiefiche:

Actiefiche 7B_A_0018
Via omgevingsvergunningen of andere instrumenten het voorkomingsprincipe en sanering aan de bron
toepassen (ook voor non-IPPC bedrijven)

Titel:

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: Alle inrichtingen en activiteiten waarvan de exploitatie ernstige risico's of hinder voor de mens en het milieu
kunnen inhouden worden in bijlage 1 van Vlarem II ingedeeld in 3 klasses. De inrichtingen of activiteiten van de
eerste klasse brengen de grootste risico’s of hinder mee. De inrichtingen of activiteiten van de derde klasse
brengen de minste risico’s of hinder mee. Voor alle ingedeelde inrichtingen (ook non-IPPC bedrijven) geldt
ofwel de vergunningsplicht (klasse 1 en 2 inrichtingen) ofwel de meldingsplicht (klasse 3). Via de milieu- of
omgevingsvergunning wordt er machtiging verleend om een inrichting te exploiteren of te veranderen onder
bepaalde voorwaarden die moeten garanderen dat de inrichting voldoet aan de Vlarem wetgeving. Het
voorkomingsprincipe en sanering aan de bron vormen de algemene pijlers voor het vaststellen van deze
voorwaarden.

Uitwerking principes in omgevingsvergunningen:
 ‘Toepassen van BBT’ en 'Afstemming geloosde en vergunde vuilvrachten’ vormen steeds, zowel voor
rioollozers als oppervlaktewaterlozers, het minimale kader waarbinnen vergunningsvoorwaarden worden
vastgesteld. Naast toepassing van de best beschikbare technieken wordt er ook afgestemd op de draagkracht
van het ontvangende oppervlaktewater, zoals beschreven in de Richtlijn Industriële Emissies (Richtlijn
2010/75/EU) waarbij de impact van industriële puntlozingen op het ontvangende waterlichaam worden
beoordeeld in functie van de KRW en het Wezer arrest (zie maatregel 7B_A_x05). De verwerkbaarheid van het
bedrijfsafvalwater dat op een RWZI wordt geloosd, wordt beoordeeld adhv van de criteria beschreven in het
besluit van de Vlaamse Regering van 21/02/2014 houdende vaststelling van de regels inzake het lozen van
bedrijfsafvalwater op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie - hierna uitvoeringsbesluit genoemd.

Type Actie: Definitief

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

Betrokkenen:

Het terugdringen van de verontreiniging van oppervlaktewater door industriële puntbronnen.Doelstelling:

Is voortzetting van actie uit vorige planperiode met actienummer:

7B_A_0001

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: 2022-2027

Timing & budget

Raming tabel:

Laatst gerapporteerde status in het jaar

Laatst gerapporteerde detailstatus in het jaar

Voortgang

:

:

Printdatum 06/09/2022 2 / 2


