7B_I_084: Uitvoering GUP-projecten met prioriteit 1 voor het bekken van de IJzer
Printdatum 02-04-2020
Algemene gegevens
Beknopte beschrijving
Uitvoering GUP-projecten met prioriteit 1 voor het bekken van de IJzer
Uitvoerige beschrijving
Uitvoering GUP-projecten met prioriteit 1 (uitvoering tegen einde 2017) voor het bekken van de
Ijzer. Het betreft projecten gedefinieerd in het gebiedsdekkend uitvoeringsplan met prioriteit 1 en
die nog niet zijn opgedragen via gemeentelijke en bovengemeentelijke investeringsprogramma's.
Concreet gaat het over:
- eventueel nog tussenliggende bovengemeentelijke leidingen
- gemeentelijke projecten onder voorbehoud en/of gekoppeld aan GIP tem 2008 of OP2009
- ontbrekende private aansluitingen op het centraal gebied, die conform de aansluitplicht moeten
worden gerealiseerd
verminderen van de uitstoot van de vuilvracht naar waterlopen en naar
Doelstelling
grondwater
% tegen einde 2017
Indicator
Initiatiefnemers
Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
Andere initiatiefnemer
Alle gemeenten
Andere
huishoudens
initiatiefnemer:
Hangt samen met actie
nr
Afhankelijk van actie
nr

Info maatregelprogramma
Maatregelgroep
Maatregel
Type actie
I.f.v.
overstromingsrichtlijn

7B - Verontreiniging oppervlaktewater
Verdere uitbouw van de saneringsinfrastructuur (zowel collectieve
als individuele zuivering)
Bijkomende actie

Situering
bekken
Schaalniveau
SGD Schelde Stroomgebieddistrict
IJzerbekken
Bekken
00-02 - Alle deelbekkens van het Ijzerbekken
Deelbekken
Grondwatersysteem
Grondwaterlichaam
Grondwaterlichaamprobleemzone
In speciale beschermingszone Ja
Ja
In VEN-gebied
Alle gemeenten
Gemeenten
Oppervlaktewaterlichaam
Vhag
00-02 - Alle oppervlaktewaterlichamen van het Ijzerbekken

Timing en budget
2015-2018

Geplande start
Raming kosten
Doelgroep
Doelgroep: Huishoudens
Doelgroep: Nutsvoorzieningen (milieuhygiënische
infrastructuur en (drink-)watervoorziening)

Investering Operationele Budget
1718400.0 0.0
0.0 %
6509750.0 0.0
Totaal

0.0 %

8228150.0
0.0 €/jaar
€

Effect
Primair effect in
Gelegen in lokaal OWL, maar
secundair effect op Vlaams OWL
Grondwaterlichaam merkbaar primair
effect
Grondwaterlichaamprobleemzone met
merkbaar primair effect
Oppervlaktewaterlichaam waarop het
primair effect merkbaar is
Oppervlaktewaterlichaam waarop het
secundair effect merkbaar is

bekken

00-03 - Alle oppervlaktewaterlichamen van het
Bekken van de Brugse Polders

Implementatie en klimaattoets
Implementatie-instrumenten constructieprojecten
no regret maatregel
Klimaattoets
Prioritering en motivatie
Scenario
Maximaal scenario
Gefaseerd scenario
Scenario speerpunt- en aandachtsgeb. en klasse I-acties voor grondwater
Scenario speerpuntgebieden en klasse I-acties voor grondwater
KRLW I
Prioritering na budgetcontrole

