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Algemene gegevens
Beknopte beschrijving
Geostatistische analyses (incl. trendanalyse) uitvoeren per grondwaterlichaam om een dekkend
beeld te krijgen van de ruimtelijke spreiding van de grondwaterkwaliteit.
Uitvoerige beschrijving
In het kader van de toestands- en trendmonitoring en de operationele monitoring voor de
kaderrichtlijn Water worden respectievelijk jaarlijkse en halfjaarlijkse meetcampagnes uitgevoerd.
De analysegegevens worden verwerkt en, rekening houdend met de hydrogeologische kennis en
andere relevante randvoorwaarden, met behulp van ondersteunende programma's statistisch
genterpreteerd. Het spreidingsgedrag/-patroon van zowel hoofdbestanddelen als ook
sporenelementen wordt voor grondwaterlichamen van heel Vlaanderen onderzocht. Het gaat
hierbij om stoffen die volgens de kaderrichtlijn Water en de Grondwaterrichtlijn verplicht moeten
worden geanalyseerd, maar ook over bijkomende stoffen waarvoor een verontreinigingsrisico
gekend is. Deze statistieken leveren belangrijke beleidsondersteunende informatie voor het
opzetten en de beoordeling van maatregelenprogramma's van de kaderrichtlijn Water en andere
gelinkte EU-wetgeving.
Grondwater beschermen
Doelstelling
Statistieken stofspecifieke toestands- en trendbeoordeling
Indicator
Initiatiefnemers
Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
Andere initiatiefnemer:
7A_C_003, 7A_E_002, 7A_E_004
Hangt samen met actie nr
Afhankelijk van actie nr

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

7A - Verontreiniging grondwater
Studies en onderzoeksopdrachten rond verontreiniging van
grondwater ter ondersteuning van het grondwaterbeheer en -beleid
Besliste actie

Situering
Vlaanderen
Schaalniveau
Stroomgebieddistrict
Bekken
Deelbekken
Grondwatersysteem
Grondwaterlichaam
Grondwaterlichaamprobleemzone
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
grondwaterlichaam
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

Implementatie en klimaattoets
Implementatie-instrumenten emissiebeheersingsmaatregelen
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

