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Actiefiche 7B_C_0006
Beperken van emissies van bepaalde probleemstoffen door andere bronnen dan industrie.Titel:

Verontreiniging oppervlaktewater

Het terugdringen van de verontreiniging van oppervlaktewater - maatregelen specifiek gericht op gevaarlijke
stoffen

Maatregelgroep:

Maatregel:

Info omtrent het maatregelenprogramma

Bron: SGBP 2022-2027

Schaalniveau: Generieke actie

Planonderdeel: Vlaams deel 2022-2027

Algemene gegevens

Beschrijving: Probleemstoffen kunnen afkomstig zijn van industriële lozingen (zie actie 7BC-01) maar ook van het gebruik
van stoffen in de landbouw en huishoudens, atmosferische depositie, bodemafspoeling ea.
In functie van het aandeel van de bron in het globale plaatje zal gekeken worden welke stofspecifieke
maatregelen nog kunnen geformuleerd worden.  Zo zal voor aclonifen (toegelaten gewasbeschermingsmiddel)
en cypermethrine (nog gebruikt tot 2018) de aandacht gaan naar eventueel verdere mogelijkheden voor
emissiereductie (zie ook acties uit de 7B-E groep)
Voor sommige probleemstoffen, zoals voor microplastics, maar ook voor dioxines, TBT en dichloorvos, is het
bronnenplaatje onvoldoende goed gekend en zal nog nader onderzoek nodig zijn (zie actie 7BK-05).
Tot slot zien we ook stoffen zoals farmaceutica die in het kader van de aandachtstoffenlijst, verplicht bemeten
en onderzocht worden en waar nagedacht wordt over strategieën die de emissies kunnen helpen reduceren.
Hier is het van belang om voor deze polluenten primordiaal aandacht te hebben voor de brongerichte aanpak
(via het afsluiten Green Deal Zorgsector bvb) en tegelijk in te zetten op het verder innovatieve onderzoek naar
de installatie van nageschakelde technieken op RWZI.  De RWZI van Aartselaar zal op dat vlak als piloot
fungeren.

Type Actie: Definitief

Initiatiefnemer(s):Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

Betrokkenen: Vlaamse overheid : Departement Omgeving

Beperken van emissies van bepaalde probleemstoffen door andere bronnen dan industrie.Doelstelling:

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:
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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

Vlaamse overheid :
Vlaamse

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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