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Titel Uitvoering van maatregel Wal.2.6.1 van het PWRP2 in verband met de afbakening van voor pesticiden 
kwetsbare gebieden 
 

Onderwerp De oppervlakte- en grondwaterlichamen die vervuild zijn met pesticiden beter beschermen om de 
doelstellingen van de KRW te bereiken. 
 

Motivatie Deze maatregel verduidelijkt de bepalingen van artikel R.142.bis en R.187.bis-3 van het Waterwetboek, die de 
minister van Milieu de bevoegdheid verlenen om vanaf de vaststelling van de verontreiniging maatregelen te 
nemen wanneer een oppervlakte- of grondwaterlichaam met pesticiden verontreinigd is en daardoor geen 
goede toestand kan worden bereikt. Men kijkt dus verder dan het werk van de cel "diagnose pesticiden-
waterwinningen", die zich alleen toespitst op drinkbaar grondwater. Hier gaat het om alle Waalse wateren 
(oppervlakte- en grondwater, tot drinkwater verwerkbaar of niet). De criteria voor het afbakenen van de 
kwetsbare gebieden zullen in het besluit worden verduidelijkt en worden gebaseerd op feitelijke waarnemingen 
van de monitoring van de Waalse waterkwaliteit. Over deze criteria en de lijst van te nemen maatregelen zal 
met de verschillende belanghebbenden overlegd kunnen worden. 
 

Uitvoering Publicatie van een besluit tot vaststelling van de kwetsbare gebieden en de maatregelen die moeten worden 
uitgevoerd om de goede toestand in de zin van de KRW te bereiken. 
 
Een ontwerp van besluit tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten voor kwetsbare gebieden moet worden 
bijgewerkt en geconsolideerd naar gelang de regelgeving en de waarnemingen op het terrein evolueren. 
 

  
 Fase(n), doelgroepen en communicatiedoelstellingen Voorlopige 

planning 
1 Ontwerp van besluit tot vaststelling van de kwetsbare gebieden en door te voeren 

maatregelen 
 

2023 

2 Publicatie van een besluit tot vaststelling van de kwetsbare gebieden en van de 
maatregelen 
 

2024 

Wie? SPWARNE - Departement Leefmilieu en Water 
 

Partner(s) Protect'Eau 
CRA-W 
SPWARNE - Departement Leefmilieu en Water 
 

Impact  
 

Schaal/schalen Gebieden die kwetsbaar zijn voor pesticiden, zoals vastgelegd binnen heel Wallonië 
 

Financieringsbron  
 

Vereiste 
middelen 

Besluit van de Waalse Regering 
 

Wettelijke 
aspecten 

 
 

 

 


