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Informatiefiche van de maatregel  

0241_12 - Ontwikkeling van een participatieve benadering voor de agrarische gemeenschap 
om de waterlichamen in goede conditie te brengen  

Onderwerp Er zijn vele milieuvoorschriften voor agrarische materialen die nauwkeurige 
middelenverplichtingen bepalen voor geselecteerde problematieken (bijvoorbeeld 
stikstof, pesticiden, biodiversiteit ...). De regelgeving is complex en voortdurend in 
beweging, wat kan leiden tot een gebrek aan transparantie, een gebrek aan inzicht in 
de nagestreefde doelstellingen, complicaties bij het bijhouden van de administratieve 
documenten en een gebrek aan aanpassingstijd voor de landbouwsector. 
De maatregelen kunnen worden ervaren als irrelevant voor de agronomische realiteit 
en tot slot moeilijk eigen te maken door de landbouwsector.  
In lijn met wat in het kader van de waterwinningscontracten tot stand is gebracht, 
wordt voorgesteld om de landbouwsector te vragen om met prioriteit lokale 
maatregelen toe te passen voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de 
Kaderrichtlijn Water .  

Motivatie De maatregel heeft tot doel de waterkwaliteit te herstellen door een aanpak die in 
overeenstemming is met het behoud van de lucht en biodiversiteit, en om de 
concurrentiekracht van de landbouwbedrijven en hun ketens te verbeteren door zich te 
richten op de sociale aanvaardbaarheid van de maatregelen die moeten worden 
genomen door de landbouwbedrijven en hun ketens. Het bereiken van deze 
doelstellingen vraagt om maatregelen die zijn afgestemd op de lokale context en de 
diversiteit van de landbouwsystemen, met een begrijpelijke en beheersbare 
landbouwkundige basis, die zijn afgestemd op uitdagingen zoals het behoud van de 
veeteelt en de gewasproductie, en samen worden ontwikkeld door mobilisatie van alle 
spelers van de sector. 
Het doel van de maatregel is om, door middel van een aantal proefzones, een gerichte 
begeleiding te bieden en de maatregelen te evalueren voor de aanpassing van de 
bestaande regelgeving, met als doel een vereenvoudiging en vermindering van de 
middelenbeperkingen (datum, afstand, het bijhouden van administratieve documenten 
...), met behoud van de resultaatdoelstelling van het bereiken van de goede toestand 
van de waterlichamen. 

Uitvoering Onderzoek en bepaling van 4 proefbekkens/-waterlichamen met een uitgesproken 
landbouwactiviteit.  
Prospectieve reflectie met de landbouwers over de landbouwmethoden en wijzigingen 
in de regelgeving die met ondersteuning van de actoren op het vlak van ontwikkeling 
zouden kunnen worden voorgesteld om het doel van de goede toestand van het 
waterlichaam waartoe zij behoren te bereiken.  
Toezicht op het vermogen om lokale actoren te mobiliseren. De prospectieve analyse 
zal ook worden gericht op de acties die zijn uitgevoerd voor op Franse bekkens. 
De uitvoering wordt georganiseerd door NITRAWAL. 
De uitvoering van deze maatregel moet worden afgestemd op die van maatregel 
0242_02. 
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Stappen Voorlopige planning 

1 Oprichting van de stuurgroep. 2015 

2 Identificatie van 4 proefbekkens/-waterlichamen met een 
uitgesproken landbouwactiviteit. 

2015 

3 Oprichting van overleggroepen in ieder proefbekken/-
waterlichaam. 

2015 - 2016 

4 Opstelling van een actie- en uitvoeringsprogramma. 
Reflecties over eventuele wijzigingen in de regelgeving. 

2015 - 2016 

5 Opvolging van een actieprogramma en evaluatie van de 
impact op de waterkwaliteit (via wateranalyse) aan de ene 
kant, mobilisering van de lokale actoren, aan de andere 
kant. 

2016 tot 2021 

Operator Waalse Overheidsdienst - DGO3 - Departement Leefmilieu en Water 

Geassocieerde 
partners 

Waalse Federatie van Landbouw, NitraWal, Phyteauwal, Natagriwal, CRA-W 

Verwachte impact Verwezenlijking van de milieudoelstellingen in de proefwaterlichamen door opstelling 
van een gecoördineerd actieprogramma met de landbouwers. 

Betrokken zone(s) 4 te identificeren bekken/waterlichamen. 

Totale kosten € 30.000 naar rato van van € 5000/jaar. 

Financieringsbron Uitgavenbegroting van het Waals Gewest. 

 

  


