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Titel Toepassing van participatieve benaderingen voor het herstel van de "goede toestand". De 
winningsovereenkomsten, grondwaterovereenkomsten. 
 

Onderwerp Werk maken van: 
• De winningsovereenkomsten rond winplaatsen van tot drinkwater verwerkbaar water met een 

kwalitatief en kwantitatief risico; 
• De grondwaterovereenkomsten in waterlichamen die risico lopen; 
• 90 winningsgebieden zijn als prioritair aangemerkt. Eind 2019 waren voor 21 voorkomingsgebieden 

contracten gesloten en was voor 29 andere de milieudiagnose voltooid. 
 

Motivatie De grondwater-, winnings- en zwemwaterovereenkomsten vormen elk op hun schaal een aanpak die, in het 
kader van duurzaam en solidair beheer van de watervoorraad, mikt op een dialoog tussen de actoren om een 
diagnose, de aandachtspunten, de uitdagingen en de mogelijke oplossingen te delen en vooral van de partners 
toezeggingen te verkrijgen voor een gedeeld algemeen belang. 
 
Zij worden in het Waterwetboek als volgt gedefinieerd: 
 
Het Waterwetboek (artikel D.2.) definieert een grondwaterovereenkomst als een overeenkomst tussen een of 
meerdere publiek- of privaatrechtelijke personen en de "S.P.G.E.", gesloten in het kader van een participatieve 
aanpak, na een diagnose van een grondwaterlichaam dat gevaar loopt en waarvan de productie van drinkwater 
een van de belangrijkste toepassingen is, en gericht op de bestrijding van de kwantitatieve en kwalitatieve druk, 
in overeenstemming met de doelstellingen en maatregelen die door de stroomgebiedsoverheid zijn vastgesteld 
in het kader van de beheerplannen van de stroomgebieden. De grondwaterovereenkomst staat los van het 
dienstencontract voor de bescherming van tot drinkwater verwerkbaar water; 
 
Het Waterwetboek (artikel D.2.) definieert een winningsovereenkomst als een overeenkomst gesloten tussen 
de "S.P.G.E.", de houder van de waterwinning zoals bedoeld in artikel D.169, het Waalse Gewest en de 
veldwerkers die, na een milieudiagnose, en via een inspraakgerichte benadering gericht is op: 

• de vermindering van de druk, met inbegrip van diffuse verontreiniging, die wordt uitgeoefend in 
preventie- of zelfs monitoringgebieden of het stroomgebied van winningen van tot drinkwater 
verwerkbaar water die een kwalitatief risico vormen; 

• het behoud en het herstel van de goede kwantitatieve toestand; 
• de identificatie van de potentiële kosten om deze druk en diffuse verontreiniging te verminderen die 

kunnen worden gedekt door een financieel programma van de "S.P.G.E. 
 

Uitvoering De uitvoering van de verschillende overeenkomsten geschiedt op de volgende wijze onder de algemene 
coördinatie van de SPGE: 
 
1) Prioritering (waterlichaam, winningsgebied, badzone) door SPGE - SPW. 
2) Milieudiagnose. 
3) Opstelling van een actieprogramma; 
4) Uitvoering en monitoring (vzw PROTECT'eau en andere nader te bepalen partners). 
 
Om de doeltreffendheid van het instrument "winningsovereenkomst" met betrekking tot het bereiken van de 
milieudoelstellingen van de KRW te verbeteren, zouden sommige winningsgebieden in het programma moeten 
worden opgenomen omdat zij deel uitmaken van het "KRW"-netwerk van grondwaterlichamen, terwijl hun 
toestand op het vlak van nitraat en/of pesticiden te wensen overlaat:  

• 28 winningsgebieden hebben een nitraatconcentratie van meer dan 37,5 mg/l; 
• in 18 winningsgebieden is de toestand wat pesticiden betreft slecht. 
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 Fase(n), doelgroepen en communicatiedoelstellingen Voorlopige 
planning 

1 Winningsovereenkomsten: 
10 
Grondwaterovereenkomsten: 
1 
 

2022 

2 Winningsovereenkomsten: 
10 
Grondwaterovereenkomsten: 
3 
 

2023 

3 Winningsovereenkomsten: 
10 
Grondwaterovereenkomsten: 
3 
 

2024 

4 Uitvoering van de gestarte overeenkomsten 
 

2024 

5 Uitvoering van de gestarte overeenkomsten 
 

2025 

Wie? SPGE, SPW, WATERPRODUCENTEN, PROTECT'eau en andere partners. 
 

Partner(s) SPGE 
SPW 
Betrokken waterproducent 
PROTECT'eau 
Riviercontracten 
Natagriwal 
 

Impact  
 

Schaal/schalen Grondwaterlichamen die risico lopen, prioritaire winningsgebieden 
 

Financieringsbron Financiering via een retributie "waterwinning" door de SPGE. Het milieufonds wordt niet aangesproken 
 

Vereiste 
middelen 

Bestaande instanties die door SPGE en/of het WG worden gefinancierd (PROTECT'eau, Natagriwal, 
Riviercontracten, …) worden aangesproken. 
 

Wettelijke 
aspecten 

Artikel D2 en D176bis van het Waterwetboek. 
 

 

 


