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Informatiefiche van de maatregel
0242_02 - Opstelling van participatieve ‘waterwinningscontracten’
Onderwerp

Het waterwinningscontract is een overeenkomst rond de waterwinningsgebieden met
of met een risico op diffuse of specifieke verontreinigingsproblemen (hoofdzakelijk
door nitraten en pesticiden).
Het bepaalt doelstellingen in termen van waterkwaliteit en zorgt op operationeel vlak
voor de uitvoeringsmodaliteiten van de acties die nodig zijn om deze doelstellingen te
verwezenlijken.
Er wordt een stuurgroep gevormd die bestaat uit ten minste één vertegenwoordiger
van de producent, de administratie en de SPGE. Het is een overleg- en
coördinatieorgaan dat kan worden uitgebreid tot alle belanghebbende actoren
(verenigingen, gemeenten, landbouwers ...). Het vervult de volgende functies:
- goedkeuring van de gestelde diagnose;
- goedkeuring van de in het actieprogramma voorgestelde maatregelen en de aan de
SPGE voorgestelde bedragen voor de financiering daarvan;
- jaarlijkse validering van de opvolging van het contract (dashboard, balans,
activiteitenverslag).
Er is ook animatie in het gebied nodig met ondersteuning van de bestaande
organismen (NITRAWAL, Phyteauwal). Op die manier komen de projecten tot stand. De
stuurgroep sensibiliseert en vormt de verschillende belanghebbenden en
watergebruikers en communiceert met hen om de doelstellingen en de verwachte
resultaten te realiseren.

Motivatie

Momenteel hebben de voorkomingsgebieden inzake waterwinning vooral betrekking
op de voorkoming van verontreiniging door puntbronnen. Het waterwinningscontract
is een hulpmiddel om inzicht te verwerven in de diffuse verontreinigingen van het type
nitraten en/of pesticiden, die verantwoordelijk zijn voor de belangrijkste grote
kwaliteitsproblemen in het grondwater.
De maatregelen die zullen worden genomen weerspiegelen het belang van de
verontreiniging (concentratie) en zijn evolutie (trendanalyse) om passende
antwoorden te geven op de uitdaging van de ‘goede toestand’ van de waterlichamen.
De acties die in dit kader worden georganiseerd zijn het vervolg op een milieudiagnose
en dienen om de meest effectieve maatregelen te kiezen op basis van de lokale
context. De maatregelen zijn van agronomische, sensibiliserende en begeleidende aard
voor de landbouwers, dit alles in het kader van een participatieve aanpak.
Er loopt een proefonderzoek van de SWDE naar 6 waterwinningsgebieden die mogelijk
een risico vormen vanwege de aanwezigheid van nitraten. Daarna kan de methode op
grotere schaal worden ontwikkeld voor de nitraten. De ‘pesticidediagnoses’ worden
toevertrouwd aan de cel Pesticiden waterwinningsgebieden van de CRA-W.

Uitvoering

Reeds aan de gang:
- Methodologie rond ‘nitratendiagnose’ die wordt uitgevoerd rond 6
proefwaterwinningsgebieden van de SWDE;
- Diagnoses gesteld door Cel Pesticiden waterwinningsgebieden van de CRA-W; Vanaf
2016: Initiatie van 40 waterwinningscontracten
De uitvoering van deze maatregel moet worden afgestemd op die van maatregel
0241_12.
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Stappen

Voorlopige planning
1 Initiatie van 40 waterwinningscontracten/periode 20162021

2016-2021

2 Evolutie van de wetgeving: luik bescherming van de
voorraden in uitbreiding op de bescherming van
waterwinningsgebieden in strikte zin

2017

3 Opstelling van een actieprogramma ‘bescherming van de
waterwinningsgebieden en voorraden’ in de zin van het
‘waterwinningscontract’

2018-2021

Operator

SPGE

Geassocieerde
partners

Waalse Overheidsdienst - DGO3 - Departement Leefmilieu en Water
De direct betrokken landbouwers, NitraWal, Phyteauwal, Natagriwal, CRA-W

Verwachte impact

De verwerving of het behoud van de goede kwalitatieve toestand van de
waterwinningsgebieden en meer in het algemeen van de grondwaterlichamen door
opstelling van een gecoördineerd actieprogramma in samenspraak met de
landbouwers.

Betrokken zone(s)

Actiezones te bepalen rond ongeveer 40 winningsgebieden van drinkwater.

Totale kosten

3,5 miljoen/jaar

Financieringsbron

SPGE via de bijdrage ‘bescherming van de waterwinningsgebieden’ die vermeld staat
op de waterrekening.
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