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Algemene gegevens
Beknopte beschrijving
Voorstellen formuleren aan de federale overheid voor het uitbreiden van het verbod op het
gebruik van persistente pesticiden en afbraakproducten ter bescherming van freatische
grondwaterlichamen. De beoordeling zal op basis van beschikbare
grondwatermonitoringgegevens gebeuren, en dit zowel op basis van toestand als trend.
Uitvoerige beschrijving
Bestrijdingsmiddelen worden gebruikt in de landbouw voor de gewasbescherming, door de
bevolking (bv. onderhoud tuinen, plaagbestrijding binnenshuis), in de industrie (bv.
houtverduurzaming, opslag van voeding), in der sector handel en diensten (bv. onderhoud
wegbermen, terreinen en gebouwen door de overheid en de private sector). Bij overmatig gebruik
kunnen pesticiden gemakkelijk in de ondergrond infiltreren. Vooral stoffen met een lage
adsorptiecapaciteit, die bovendien moeilijk afbreekbaar zijn of toxische metabolieten vormen,
kunnen een gevaar voor het grondwater zijn. In overleg met de federale overheidsdiensten worden
een reeks actieve stoffen en metabolieten gescreend, die potentieel een bedreiging vormen.
Omwille van de constant evoluerende markt, komt het geregeld tot aanpassingen van de lijst van
gemonitorde stoffen. Van zodra overschrijdingen van kwaliteitsnormen of negatieve
concentratie-evoluties in het grondwater worden vastgesteld, worden de verantwoordelijke
personen bij FOD Gezondheid hierover genformeerd, zodat acties kunnen worden ondernomen
mbt erkenningen en toepassing.
Bescherming grondwaterkwaliteit
Doelstelling
Gemeten concentraties van pesticiden of metabolieten in het
Indicator
grondwater
Initiatiefnemers
Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
Andere initiatiefnemer:
Hangt samen met actie
7A_C_003, 7A_E_003
nr
Afhankelijk van actie nr

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

7A - Verontreiniging grondwater
Het terugdringen van de verontreiniging van grondwater met
pesticiden
Besliste actie

Situering
Vlaanderen
Schaalniveau
SGD Maas - SGD Schelde Stroomgebieddistrict
Bekken
Deelbekken
Alle grondwatersystemen (SGD Maas)
Grondwatersysteem
GWL - Alle grondwaterlichamen
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
Vlaanderen
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

