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Actiefiche 7B_A_0019
Aanpassen permanente omgevingsvergunningen voor het aspect lozing van afvalwater door bestaande
(bijstelling milieuvoorwaarden, actualisering sectorale voorwaarden,…) en nieuwe mechanismen zoals de
algemene en gerichte evaluaties

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: Bij het invoeren van de permanente omgevingsvergunning is er een evaluatiesysteem uitgewerkt. De Vlaamse
Regering stelde immers duidelijk dat de overheid niet aan slagkracht mag verliezen om de impact op de
milieukwaliteit onder controle te houden.Het Wezer-arrest stelt de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water
scherp. Het Europees Hof van Justitie stelde dat de goedkeuring van een project moet geweigerd worden
indien dat project een achteruitgang van de toestand van het oppervlaktewater kan teweegbrengen of het
bereiken van de goede toestand in gevaar kan brengen. Concreet wil dit dus zeggen dat de overheid geen
vergunningen mag uitreiken (bv. via het proces van de milieuvergunning of de omgevingsvergunning) indien de
daarmee toegestane lozing aanleiding kan geven tot achteruitgang van de toestand van een waterlichaam of
het behalen van de doelstellingen van een waterlichaam hypothekeert. De opgelegde lozingsvoorwaarden
(concentraties, debieten, vrachten) moeten dit weerspiegelen of de vergunning mag niet toegekend worden. In
tegenstelling tot voor wijzigingen van de hydromorfologie, bieden noch de Europese kaderrichtlijn Water noch
de Vlaamse regelgeving veel mogelijkheid voor uitzonderingen of afwijkingen op deze regel. Wat wel mogelijk
is, is om in toepassing van art 4.5 van de KRW minder strenge doelstellingen vast te stellen, maar ook dit mag
nooit gepaard gaan met een achteruitgang van de toestand. De beoordeling dient enerzijds op niveau van het
waterlichaam te gebeuren en anderzijds voor de verschillende onderdelen van de toestandsbeoordeling. De
toestand van een waterlichaam wordt nl. bepaald door de ecologische toestand en de chemische toestand.
Geen van beide, noch een onderdeel van de ecologische toestand op zich (de kwaliteitselementen zoals
beschreven in bijlage V van de Kaderrichtlijn Water), mag achteruitgaan (qua klasse – en indien het
waterlichaam zich al in de laagste klasse bevindt ook niet binnen deze laagste klasse) of gehypothekeerd
worden. Voor bepaalde combinaties van lozingen en waterlichamen kan met grote mate van zekerheid meteen
beslist worden dat het onnodig is om de mogelijke effecten op de waterlichamen tijdens de
vergunningsprocedure te onderzoeken, met name wanneer de impact van de lozing verwaarloosbaar is ten
opzichte van het totale waterlichaam. Voor andere combinaties van lozingen en ontvangende waterlopen is
een diepgaander onderzoek noodzakelijk om een goede inschatting van het risico op achteruitgang en op het
niet halen van de doelstellingen te maken. Deze evaluatie zal gebeuren op het niveau van Vlaamse
waterlichamen en 1ste orde lokale waterlichamen (L1). Er is een stapsgewijze uitgewerkt die concreet invulling
geeft aan de beoordeling van het risico op achteruitgang en het niet-halen van de doelstelling door de
puntlozingen. Het stappenplan is opgebouwd als een voortoets gevolgd door een steeds grondiger beoordeling
waarbij het de bedoeling is om de lozingen met kleine impact eruit weg te filteren en enkel de meest relevante
over te houden waarvoor het eindoordeel kan luiden dat ze achteruitgang of het niet halen van de
doelstellingen  kunnen veroorzaken.

Type Actie: Definitief

Initiatiefnemer(s):Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
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Betrokkenen: Provincie West-Vlaanderen, Provincie Antwerpen, Provincie Limburg, Alle Gemeenten, Provincie Oost-
Vlaanderen, Provincie Vlaams-Brabant

Impact op de milieukwaliteit onder controle houden bij het permanent worden van de omgevingsvergunning.
Deze impact  zal bewaakt worden via een goed uitgewerkt evaluatiesysteem op basis van beschikbare
meetgegevens

Doelstelling:

Is voortzetting van actie uit vorige planperiode met actienummer:

7B_A_0005

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

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

Timing & budget
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Raming tabel:

Laatst gerapporteerde status in het jaar

Laatst gerapporteerde detailstatus in het jaar

Voortgang

:

:
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