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Algemene gegevens
Beknopte beschrijving
Inventarisatie van de onbevaarbare waterlopen van de Waaslandhaven en haar omgeving met
inbegrip van de baangrachten
Uitvoerige beschrijving
Inventarisatie van de onbevaarbare waterlopen (en dit voor alle categorien van onbevaarbare
waterlopen) van de Waaslandhaven en haar omgeving, met inbegrip van de baangrachten e.d. met
aanduiding van de categorie en de beheerder. Indien waterlopen in aanmerking komen om het
beheer en/of
de eigendomstitel over te dragen aan een andere beheerder/eigenaar, wordt de saneringsbehoefte
van de waterbodem bekeken en, in functie van de prioritering van de sanering de eventuele
saneringsverplichting mee in rekening genomen (en ter voorbereiding van de eventuele overdracht
de raming van de mogelijke kostprijs).
De juridische bevoegdheden in het havengebied over oppervlaktewatersystemen zijn complex: er
zijn dikwijls verschillende actoren met eigendomstitels of beheersbevoegdheden over de
verschillende
onderdelen van zon watersysteem. Soms ontstaat daarbij ook dubbelzinnigheid of onduidelijkheid
over het al dan niet bevoegdheid hebben. De beheerders die hierbij betrokken kunnen zijn VMM;
provincie Oost-Vlaanderen; GHA; Maatschappij linker Schelde-oever, AMT; Polder Land van
Waas, Stad Antwerpen; gemeenten Beveren en Zwijndrecht. Bedoeling is dit vanuit het
secretariaat en samen met de beheerders in kaart te brengen.
inventarisatie van de onbevaarbare waterlopen en baangrachten van de
Doelstelling
Waaslandhaven
aantal genventariseerde waterlopen
Indicator
Initiatiefnemers
Bekkensecretariaat Benedenscheldebekken
Andere
initiatiefnemer:
Hangt samen met
actie nr
Afhankelijk van actie
nr

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

5B - Kwantiteit oppervlaktewater
Studies en onderzoeksopdrachten rond oppervlaktewaterkwantiteit
ter ondersteuning van het waterbeheer en -beleid
Besliste actie

Situering
oppervlaktewaterlichaam
Schaalniveau
SGD Schelde Stroomgebieddistrict
Benedenscheldebekken
Bekken
04-03 - Land van Waas
Deelbekken
Grondwatersysteem
Grondwaterlichaam
Grondwaterlichaamprobleemzone
In speciale beschermingszone Ja
Neen
In VEN-gebied
Beveren
Gemeenten
Zwijndrecht
Oppervlaktewaterlichaam Vhag

Timing en budget
Geplande start
Raming kosten

2015-2018

Doelgroep
Investering Operationele Budget
Bekkensecretariaat 0.0
0.0
100.0 %
Totaal 0.0 €

0.0 €/jaar

Effect
oppervlaktewaterlichaam
Primair effect in
Ja
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
VL05_187 - ANTWERPSE HAVENDOKKEN +
Oppervlaktewaterlichaam waarop het
SCHELDE-RIJNVERBINDING
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

