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Actiefiche 7B_L_0013
Extra inzetten op toezicht en handhaving naleving milieuvoorwaarden van vergunde lozingen, en
onvergunde lozingen

Titel:

Verontreiniging oppervlaktewater

Uitwerken en toepassen van een handhavingsbeleid gericht op het herstellen en beschermen van
oppervlaktewater

Maatregelgroep:

Maatregel:

Info omtrent het maatregelenprogramma

Bron: SGBP 2022-2027

Schaalniveau: Generieke actie

Planonderdeel: Vlaams deel 2022-2027

Algemene gegevens

Beschrijving: Extra inzetten op toezicht en handhaving naleving milieuvoorwaarden van vergunde lozingen, en onvergunde
lozingen met aandacht voor zowel ‘compliance promotion’ als vaststelling van milieu-inbreuken en -misdrijven,
en waar nuttig het opleggen van bestuurlijke maatregelen.
Naast een sturend vergunningen- en heffingenbeleid in functie van het behalen van de doelstellingen voor het
integraal waterbeleid, blijft de opvolging van de lozingsvoorwaarden of de opsporing van onbekende lozingen
van belang. Hierbij moet zeker prioriteit gegeven worden aan de handhaving van de ingedeelde inrichtingen in
speerpuntgebieden.
Vandaag wordt de handhaving van lozingen van ingedeelde inrichtingen opgevolgd door de afdeling
Handhaving van het departement Omgeving voor wat betreft de klasse 1-inrichtingen en door de lokale
toezichthouders wat betreft klasse 2 en klasse 3-inrichtingen (subsidiariteitsbeginsel). Voor de klasse 2-
bedrijven staat in het Handhavingsplan Omgeving 2020 te lezen dat de afdeling Handhaving op basis van een
risicogebaseerde benadering nog een beperkt aantal klasse 2-inrichtingen zelf zal controleren voor een aantal
milieuthema’s. Dit omdat sommige klasse 2-inrichtingen een zodanig belangrijke milieu-impact hebben dat een
efficiënt en uniform toezicht hier aangewezen is. Het betreft onder meer controles op de lozing van
bedrijfsafvalwater in oppervlaktewater.
De bestaande samenwerking tussen de VMM en afdeling Handhaving van het departement Omgeving blijft ter
zake bestaan en wordt verder uitgediept. De VMM geeft op basis van haar meetnet en haar incidentenwerking
een insteek op het Handhavingsplan Omgeving, en bij incidenten wordt samengewerkt om de lozing zo snel
mogelijk stop te zetten en de gevolgen ervan aan te pakken.
Een bijzonder aandachtspunt bij lozingen vormen de zogenaamde silosappen of erfsappen die uit
voerderhopen en opslag van allerlei groenafval wegvloeien. Door hun hoge nutriëntengehalte vervuilen ze het
grondwater en het oppervlaktewater. Ter zake bestaat slechts beperkte regelgeving voor voederopslag bij
nieuwe rundveebedrijven en voor groenopslag rond vergistingsinstallaties. Deze regelgeving moet uitgebreid
en aangescherpt worden. Ook in het Milieuhandhavingsprogramma 2015-2019 van de VHRM werd daar al op
gewezen.
Het bevoegd maken van de VLM voor het toezicht op de regels rond voederopslag bij rundveebedrijven in 2018
is een stap in de goede richting naar een betere handhaving.
De sensibilisering voor de problematiek die gebeurt vanuit het departement Landbouw en Visserij vormt een
waardevolle bijdrage tot het terugdringen van deze bron van waterverontreiniging. Ze dient verdergezet te
worden.

Type Actie: Definitief

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

Vermindering emissies naar OWDoelstelling:

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

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

Timing & budget
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  Financier   Investeringkosten
(in €/planperiode)

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

  % Voorzien
operationeel

Vlaamse overheid :
Departement Omgeving

0 100 0 100

Alle Gemeenten 0 100 0 100

Raming tabel:

Laatst gerapporteerde status in het jaar

Laatst gerapporteerde detailstatus in het jaar

Voortgang

:

:
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