Tweede beheerplannen
Maatregelenprogramma

Informatiefiche van de maatregel
0190_12 - Voorlichting van de industriële sector
Onderwerp

Ontwikkeling, in overleg met de federaties en milieuadviseurs, van
sensibiliseringsinstrumenten die zijn gericht op het waterbeheer in ondernemingen en
de gevolgen van de lozingen voor de waterlichamen.

Motivatie

Het is wenselijk om de industriële sector te sensibiliseren rond de uitdagingen van de
Kaderrichtlijn Water, in het bijzonder wat betreft het bereiken van de goede toestand
van de waterlichamen in 2021.
Enkele bewustmakings- of begeleidingsmaatregelen van de bedrijven zullen leiden tot
een beter beheer van hun afvalwater en minder lozingen (in vuilvracht en volume) met
uiteindelijk een lagere impact op het aquatisch milieu.

Uitvoering

Het project zal in eerste instantie betrekking hebben op bedrijven die gevaarlijke
prioritaire stoffen in het aquatisch milieu lozen.
Het project wordt beheerd door het DGO3 Ministerie van Milieu en Water, in
samenwerking met de Cel Communicatie in Natuurlijke Hulpbronnen, Leefmilieu en
Landbouw (CREA).
Er zal een partnerschap met de Cel Milieu van de Waalse Unie van Ondernemingen
(UWE) en de Milieudienst van de Unie voor Middenstand (UCM) worden opgericht.

Stappen

Voorlopige planning
1 Voorbereiding van de instrumenten en hun inhoud voor de 2015 tot 2017
sensibilisering.
2 Verspreiding van de informatie onder de bedrijven via
sociale netwerken en nieuwsbrieven

2015 tot 2017

3 Opladen van de inhoud en de relevante informatie naar de 2015 tot 2017
website www.eau.wallonie.be en het milieuportaal van de
Waalse Overheidsdienst.
4 Deelname aan voorlichtingsbijeenkomsten (‘90 minuten
voor het milieu’), georganiseerd door de UWE.

2015 tot 2017

5 Organisatie van studiedagen die worden ingedeeld op
basis van de thema’s en doelgroepen.

2016-2017

Operator

Waalse Overheidsdienst - DGO3 - Departement Leefmilieu en Water

Geassocieerde
partners

DGO3 - Cel Communicatie in Natuurlijke Hulpbronnen, Leefmilieu en Landbouw
(CREA), Waalse Unie van Ondernemingen (UWE), Unie voor Middenstand

Verwachte impact

De maatregel moet bijdragen tot een daling van de lozingen van industrieel afvalwater
door de bedrijven (geloosde volumes en vuilvracht). Er wordt ook een daling van het
waterverbruik verwacht.

Betrokken zone(s)

Wallonië

Totale kosten

€ 125.000 incl. btw over 3 jaar

Financieringsbron

Algemene uitgavenbegroting van het WG en de industriële sector.
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