
7B_B_0017Actiefiche:

Actiefiche 7B_B_0017
Via omgevingsvergunningen of andere instrumenten preventieve maatregelen opleggen voor het vermijden
van calamiteiten bij bedrijven en het beperken van de gevolgen

Titel:

Verontreiniging oppervlaktewater

Het terugdringen van de verontreiniging van oppervlaktewater door industriële calamiteiten

Maatregelgroep:

Maatregel:

Info omtrent het maatregelenprogramma

Bron: SGBP 2022-2027

Schaalniveau: Generieke actie

Planonderdeel: Vlaams deel 2022-2027

Algemene gegevens

Beschrijving: Om te vermijden dat afvalwater ongezuiverd in OW zou terechtkomen en zo grote schade zou kunnen
veroorzaken is het aangewezen om bij risicobedrijven hetzij calamiteitenvoorzieningen op te leggen, hetzij
beschikbare infrastructuur preventief in te schakelen.  Naarmate de zuiveringsaanpak de kwaliteit van de
oppervlaktewater verbetert, is er steeds duidelijker behoefte aan een preventief calamiteitenbeheer. Het is
aangewezen om bij risicobedrijven hetzij calamiteitenvoorzieningen op te leggen, hetzij beschikbare
infrastructuur preventief in te schakelen. Zo kan aan een industriële zuivering waarbij het effluent op
oppervlaktewater wordt geloosd, de mogelijkheid geboden worden tot het aansluiten, via een noodaansluiting
op het riolerings- en collectorenstelsel om in geval van nood de bedrijfsinstallaties stil te kunnen leggen zonder
of met een beperkte negatieve invloed op het ontvangende oppervlaktewater. Doelstelling is de relevante
zelfzuiverende oppervlaktewaterlozers - waar mogelijk en gelet op de aard van het afvalwater - via de
milieuvergunning te verplichten een noodaansluiting uit te bouwen op basis van een saneringsovereenkomst
met Aquafin, teneinde het OW maximaal te beschermen tegen calamiteuze lozingen. Alternatief is het bouwen
van buffer/calamiteitenbekkens door het bedrijf zelf. Een consensus-aanpak noodaansluitingen werd
uitgewerkt in overleg met Aquafin en werd vervolgens bekrachtigd door de Coördinatiecommissie Integraal
Waterbeleid.

Type Actie: Definitief

Initiatiefnemer(s):Rioolbeheerder : Aquafin NV., Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

Betrokkenen: Vlaamse overheid : Departement Omgeving

Vermindering emissies naar OWDoelstelling:

Is voortzetting van actie uit vorige planperiode met actienummer:

7B_B_0001

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

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: na 2021

  Financier   Investeringkosten
(in €/planperiode)

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

  % Voorzien
operationeel

Doelgroep: Industrie en
ontginning

0 100 0 100

Doelgroep: Overheid
Vlaams

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


