
7B_A_0027Actiefiche:

Actiefiche 7B_A_0027
Evaluatie van de industriële lozingsvoorwaarden uit vergunning van Umicore (Olen) in functie van de
haalbaarheid van de goede ecologische toestand van de Kleine Nete

Titel:

Verontreiniging oppervlaktewater

Het terugdringen van de verontreiniging van oppervlaktewater door industriële puntbronnen

Maatregelgroep:

Maatregel:

Info omtrent het maatregelenprogramma

Bron: SGBP 2022-2027

Schaalniveau: Gebiedsspecifieke actie

Planonderdeel: Netebekken 2022-2027

Algemene gegevens

Beschrijving: In de afgelopen jaren is een sterke stijging van het sulfaatgehalte in de Kleine Nete vastgesteld, waarbij de
beoordeling is geëvolueerd van goed/matig naar slecht. De stijging is toe te wijzen aan het effluent van
Umicore. Gelet op het feit dat het bedrijf binnen de krijtlijnen van de milieuvergunning opereert, evalueren we
de haalbaarheid van de goede ecologische toestand in de Kleine Nete bij de geldende en/of aan te passen
milieuvergunningsvoorwaarden, in anticipatie op de hervergunning in 2029.

In de ecohydrologische studie van de Zegge, kaderend in actie 4A_B_0023, worden alle grote
grondwaterwinningen en mogelijke vervuilingsbronnen in de omgeving zoals ook die van Umicore onderzocht,
voor zover die via (grond)waterstromen een impact kunnen hebben op de Zegge. Als uit de ecohydrologische
studie zou blijken dat ook bijkomende maatregelen door Umicore noodzakelijk zijn, zullen die geïntegreerd
worden in voorliggende actie.

Type Actie: Definitief

Initiatiefnemer(s):Bekkensecretariaat Netebekken, Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

Betrokkenen: Andere betrokkene: Umicore

Vermijden van impact van lozing effluent UmicoreDoelstelling:

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

Klimaatmitigatie (terugdringen van
broeikasgassen) GROOT POSITIEF KLEIN POSITIEF GEEN NEGATIEF

Klimaatadaptatie (omgaan met gevolgen
klimaatverandering) GROOT POSITIEF KLEIN POSITIEF GEEN NEGATIEF

Situering

Stroomgebieden: SGD Schelde

Bekken: 10 - Netebekken

Oppervlaktewaterlichamen:

  Code   Omschrijving   Afstroomzone   Gebied

VL11_127 KLEINE NETE II Afstroomzone van KLEINE NETE II SPG - klasse 2

L217_4661 L217_4661 Afstroomzone van KLEINE NETE II SPG - klasse 2

9142-MEIRENLOOP, 8502-KLEINE NETEVhag:

Speciale beschermingszone : Nee

VenGebied: Nee

Gemeenten: 2250 Olen

Geplande start: 2026

  Financier   Investeringkosten
(in €/planperiode)

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

  % Voorzien
operationeel

Vlaamse overheid :
Vlaamse

0 100 0 0

Timing & budget

Raming tabel:

Voortgang
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Laatst gerapporteerde status in het jaar

Laatst gerapporteerde detailstatus in het jaar :

:
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