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Actiefiche 8B_E_0006
Tegen 2022 een meerjarenoverzicht van projecten die potentieel BRS kunnen doen afnemen opmaken en
dan actueel houden via de sedimentverkenner

Titel:

Waterbodem

Stimuleren van hergebruik en behandeling van bagger- en ruimingsspecie

Maatregelgroep:

Maatregel:

Info omtrent het maatregelenprogramma

Bron: SGBP 2022-2027

Schaalniveau: Generieke actie

Planonderdeel: Vlaams deel 2022-2027

Algemene gegevens

Beschrijving: Het is om diverse redenen niet eenvoudig om vraag en aanbod op mekaar af te stemmen. Binnen W&Z NV zijn
in het verleden al diverse pogingen ondernomen. Enerzijds werd gedacht aan het oprichten van eigen TOP’s,
oprichten van een interne ‘databank’ met vraag en aanbod,… doch al deze zaken zijn te omslachtig en geven
geen invulling aan het feit dat er teveel onzekerheden zijn o.a. mbt start van werken om deze op mekaar te
kunnen afstemmen, mbt de bouwtechnische kwaliteiten van de specie,….  Bovendien is het exploiteren van
een TOP ook aan heel wat regelgeving onderhevig en is het – als administratie – niet evident om zelf dergelijke
site met eigen personeel te exploiteren. Wel kunnen aanbestedingen– cfr wet op de overheidsopdrachten-
voor een eigen TOP uitgeschreven worden. Doch ook hier zijn diverse knelpunten te overwinnen zoals bv.
controle op aannemer die de site exploiteert (juridische verantwoordelijkheid van W&Z als houder van de
bouw- en milieuvergunning). Wat wel blijkt te werken is het aanleggen van grondstocks ikv het Sigmaplan.
Momenteel wordt tevens getracht om in éénzelfde bestek baggerwerken en hergebruik van de specie in een
dijkwerk te combineren (zie USAR). Er is nood aan een grotere koppeling van projecten die een groot aanbod
aan BRS op korte termijn genereren en projecten die potentieel dit aanbod aan BRS kunnen hergebruiken.
Naast een meerjarenprogramma voor BRS, is er daarom ook nood aan een meerjarenoverzicht van projecten
die potentieel BRS kunnen afnemen. Er kan dan bekeken worden waar er potenties zijn voor hergebruik.  Het
synergie ondersteunend kennisplatform kan tegemoet komen aan deze nood

Type Actie: Definitief

Initiatiefnemer(s):Vlaamse overheid : Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW), Vlaamse overheid : De Vlaamse
Waterweg nv

Betrokkenen:

Zorgen dat herbruikbare bagger- en ruimingsspecie maximaal kan afgezet worden bij grote
infrastructuurwerken van de overheden in ons land.

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

Uitvoerbaarheid UITVOERBAAR, INCL.
DRAAGVLAK

UITVOERBAAR, EXCL.
DRAAGVLAK

NIET UITVOERBAAR,
INCL. DRAAGVLAK

NIET UITVOERBAAR,
EXCL. DRAAGVLAK

Mate van bronaanpak KENNISOPBOUW
EN/OF PREVENTIE HERSTEL DUURZAAM

HERGEBRUIK
ONDUURZAAM

GEBRUIK

Omvang effect HEEL HOOG HOOG LAAG HEEL LAAG

Effect van de maatregel ifv de
doelstellingen

RECHTSTREEKS EN
ONMIDDELLIJK

RECHTSTREEKS OF
ONMIDDELLIJK

ONRECHTSTREEKS EN
VERTRAAGD ONBEKEND

Ruimtelijk effect van de maatregel GEBIEDSDEKKEND MEERDERE
AFSTROOMZONES

AFSTROOMGEBIEDSP
ECIFIEK

WATERLOOPSPECIFIE
K

Bestendigheid van het effect PERMANENT
VOORTDURENDE
IMPLEMENTATIE

NODIG
EENMALIG ONBEKEND

Bindend karakter WETTELIJK BINDEND VASTGELEGD IN
PLANNEN VRIJWILLIG VOORZIEN IN

PLANNEN

Synergie met andere
beleidsdoelstellingen (GLB - VEKP - ORL -
WDRB - IHD - ...)

GROOT POSITIEF KLEIN POSITIEF GEEN NEGATIEF

Huidig sedimentbeheerrisico GENERIEKE ACTIE
HOOG

SEDIMENTBEHEERRIS
ICO

LAAG
SEDIMENTBEHEERRIS

ICO

GEEN
SEDIMENTBEHEERRIS

ICO

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:
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Geplande start: 2019-2021

  Financier   Investeringkosten
(in €/planperiode)

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

  % Voorzien
operationeel

Vlaamse overheid :
Departement Mobiliteit

0 100 0 0

Vlaamse overheid : De
Vlaamse Waterweg nv

0 100 0 0

Timing & budget

Raming tabel:

Laatst gerapporteerde status in het jaar

Laatst gerapporteerde detailstatus in het jaar

Voortgang

:

:
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