5A_B_001: Uitvoeren van het grondwaterlichaamspecifiek vergunningenbeleid conform de
herstelprogramma's
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Algemene gegevens
Beknopte beschrijving
De analyse en evaluatie van de probleemgebieden werden in 2013 uitgevoerd (uitvoering van
actie 5A_013, 5A_014 van MaPro 2009-2015) en aan de hand daarvan werd een voorstel voor
toekomstig beleid (uitvoering van actie 5A_017 van MaPro 2009-2015) geformuleerd; in 2014
werd dit overlegd met de betrokken doelgroepen. Conform deze herstelprogramma's SGBP's en de
GSD zal het beleid vastgelegd worden.
Uitvoerige beschrijving
Voor de grondwaterlichamen of groepen van grondwaterlichamen die initieel gekarakteriseerd
werden door een slechte kwantitatieve toestand, werden in 2013 herstelprogramma's uitgewerkt,
waarin actiezonespecifieke doelstellingen werden geformuleerd en vertaald in een specifiek
vergunningenbeleid voor grondwaterwinning in deze zones. Met deze actie wordt dit specifiek
beleid toegepast (tot eventuele herziening nav. de streefbeeldbepaling 2027).
Bescherming kwantiteit grondwater
Doelstelling
Aantal installaties vergund conform beleid
Indicator
Initiatiefnemers
Vlaamse overheid : Dep LNE Afdeling Milieu-inspectie
Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
Vlaamse overheid : Dep LNE Afdeling Milieuvergunningen (AMV)
Andere initiatiefnemer:
5A_A_002
Hangt samen met actie nr
Afhankelijk van actie nr

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

5A - Kwantiteit grondwater
Uitwerken en toepassen van een GWL- en regiospecifiek
vergunningenbeleid
Besliste actie

Situering
grondwaterlichaamprobleemzone
Schaalniveau
SGD Schelde - SGD Maas Stroomgebieddistrict
Bekken
Deelbekken
Grondwatersysteem
Grondwaterlichaam
Grondwaterlichaamprobleemzone
alle grondwaterlichamen in kwantitatief ontoereikende toestand
In speciale beschermingszone Neen
Neen
In VEN-gebied
Gemeenten
Oppervlaktewaterlichaam Vhag

Timing en budget
2016

Geplande start
Raming kosten

Doelgroep
Investering Operationele Budget
Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) 0.0
0.0
100.0 %
Totaal 0.0 €

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

grondwaterlichaamprobleemzone

alle grondwaterlichamen in kwantitatief
ontoereikende toestand

Implementatie en klimaattoets
Implementatie-instrumenten administratieve instrumenten
no regret maatregel
Klimaattoets
Prioritering en motivatie
Scenario
Maximaal scenario
Scenario speerpunt- en aandachtsgeb. en klasse I-acties voor grondwater
Scenario uit te voeren met reguliere middelen
KRLW I
Prioritering na budgetcontrole

