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Algemene gegevens
Beknopte beschrijving
Zuivering van afvalwater van melkhuisjes van melkveebedrijven binnen het gebied van het
landinrichtingsproject Mobiliteitsas Gent-Brugge-Zeebrugge inrichtingsplan
Nieuwenhove-Gruuthuyse
Uitvoerige beschrijving
De waterkwaliteit van de Bornebeek is nu al vrij goed. Om de verschillende potenties van de
Bornebeek ten volle te benutten, moet gestreefd worden naar een zeer goede waterkwaliteit, zeker
in de natuurgebieden. Een prioriteit hierbij is het aanpakken van de restlozingen en diffuse
lozingen.
Melkveehouders binnen het projectgebied van het inrichtingsplan VLM krijgen de mogelijkheid
om met subsidies van landinrichting een waterzuivering aan te leggen voor hun
bedrijfsafvalwater, gecombineerd met huishoudelijk afvalwater. De subsidie bedraagt 80% met
een maximum van 10.000 euro.
verminderen van de vuilvracht van melkveebedrijven
Doelstelling
IBA's op melkveebedrijven
Indicator
Initiatiefnemers
Vlaamse overheid : Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
particulier (melkveebedrijven)
Andere 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
oppervlaktewaterlichaam
Schaalniveau
SGD Schelde Stroomgebieddistrict
Bekken van de Brugse Polders
Bekken
Deelbekken
Grondwatersysteem
Grondwaterlichaam
Grondwaterlichaamprobleemzone
In speciale beschermingszone Ja
Ja
In VEN-gebied
Beernem
Gemeenten
Oostkamp
Oppervlaktewaterlichaam Vhag
L213_164 1179 - BORNEBEEK

Timing en budget
Geplande start
Raming kosten

2016

Doelgroep
Investering Operationele Budget
Vlaamse overheid : Vlaamse Landmaatschappij (VLM) 93170.0
0.0
100.0 %
Doelgroep: Land- en tuinbouw
0.0
0.0
100.0 %
Totaal 93170.0 € 0.0 €/jaar
Effect
oppervlaktewaterlichaam
Primair effect in
Neen
Gelegen in lokaal OWL, maar
secundair effect op Vlaams OWL
Grondwaterlichaam merkbaar primair effect
Grondwaterlichaamprobleemzone met merkbaar primair effect
L208_221 Oppervlaktewaterlichaam waarop het
primair effect merkbaar is
Oppervlaktewaterlichaam waarop het
secundair effect merkbaar is

Implementatie en klimaattoets
Implementatie-instrumenten
Klimaattoets
Prioritering en motivatie
Scenario
Maximaal scenario
Scenario speerpunt- en aandachtsgeb. en klasse I-acties voor grondwater
Scenario uit te voeren met reguliere middelen
Lokaal I
Prioritering na budgetcontrole

