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Thema Subthema Nummer Titel van de maatregel B/C 

Afvalwaterzuivering 

Collectieve 
afvalwaterzuivering 

0010_12 Collectieve saneringsinstallaties B 
0020_12 Verbetering van de inzameling van afvalwater B 
0040_02 Verbetering van de aansluiting op de riolering B 
0050_02 Opvolging van de E-PRTR-installaties C 

Zelfstandige 
afvalwaterzuivering 

0060_02 In overeenstemming brengen van de woningen in 
zelfstandige saneringsgebieden 

C 

0070_02 Ontwikkeling van een opvolgings- en 
verbeteringsdienst voor zelfstandige sanering. 

C 

Beheer van het 
regenwater   

0080_12 Beheer van het afvalwater bij regen - verbetering van 
de kennis 

C 

0090_02 Behoud en herstel van de greppels  C 

Vermindering van 
de industriële 
lozing en beperking 
van de lozing van 
gevaarlijke stoffen 

  

0110_12 Herziening van de milieuvergunningen op basis van de 
ecologische doelstellingen voor waterlichamen. 

C 

0120_12 Inspectie van niet-IPPC-industrieën  C 
0140_12 Verbetering van de kennis van industriële lozingen  C 
0141_12 Verbetering van de IT-tools voor de opvolging van de 

industriële lozingen 
C 

0190_12 Voorlichting van de industriële sector  C 
0220_02 Vermindering van de uitstoot van de zogenaamde 

MKN-stoffen door het toevoegen van de MKN-
parameters aan de milieuvergunningen  

B 

0232_12 Ontwikkeling van een onderzoeksprocedure voor 
grondwaterlichamen 

C 

Landbouw 

Voedingsstoffen 

0240_12 Opvolging van het toegangsverbod van de veestapel 
tot de waterlopen 

B 

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

C 

0242_02 Opstelling van participatieve 
‘waterwinningscontracten’ 

B 

0245_02 Uitvoering en evaluatie van maatregelen van het DBHS   B 
0250_12 Versterking van het toezicht op de uitvoering van het 

DBHS 
C 

0300_02 Ondersteuning om de uitwisseling van organisch 
materiaal tussen landbouwers te verbeteren 

C 

0310_12 Bestrijding van de bodemerosie in agrarische gebieden 
en de inspoeling van sediment in de waterlopen 

C 

0315_02 Studie naar de praktische aspecten van de installatie 
van grasstroken langs waterlopen 

C 

0320_12 Installatie van grasstroken langs waterlopen in het 
kader van agromilieumaatregelen vermeld in het 
Waalse plan voor landelijke ontwikkeling (WPLO) 

C 

0330_02 Ecologische aandachtsgebieden B 
0351_02 Vermindering van de lozing van stikstof uit de 

landbouw door verbetering van veerantsoenen C 
0360_02 Steun aan de biologische landbouw  C 

Pesticiden 
0369_12 Uitvoering van het Waalse 

pesticidenreductieprogramma 
C 

0371_12 Pesticiden - waarschuwingssystemen C 
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Accidentele 
historische 
vervuiling 

  
0400_12 Kennis van de verbanden tussen de kwaliteit van 

vervuild water en vervuilde locaties 
B 

Hydromorfologie 
en het behoud van 
het aquatisch 
milieu 

  

0410_12 Herstel van de laterale continuïteit van de waterlopen B 
0420_12 Herstel van de longitudinale continuïteit van de 

waterlopen 
B 

0440_12 Herstel en beheer van het ooibos van de waterlopen B 
0470_12 Verwezenlijking van de doelstellingen in de Natura 

2000-gebieden  
B 

0480_02 Vaststelling van het verband tussen afhankelijke 
terrestrische ecosystemen (ATE) en grondwater. 

B 

0485_02 Bijdrage van wetlands aan de regulering van diffuse 
verontreiniging 

C 

0490_02 Handhaving van minimale ecologische stromen in 
waterlopen 

C 

0520_12 Exploitatie van hydro-elektrische energie die 
onschadelijk is voor de aquatische ecosystemen 

B 

Recreatieve 
activiteiten   0530_12 Verbetering van de kwaliteit van het zwemwater B 

Opwaardering van 
de strategische 
watervoorraden  

  

0580_02 Opwaardering van water uit diepe geothermie  C 
0590_02 Verbetering van de kennis over de gevolgen van de 

klimaatverandering op het waterbeheer 
C 

0640_02 Ontwikkeling van een algemene communicatie- en 
bewustmakingsstragie op lange termijn voor alle 
wateractoren  

C 

0650_02 Versterking van de intra-Belgische coördinatie voor 
waterbeheer 

B 

0680_12 Afronding en uitvoering van het Regionaal Plan voor 
het gebruik van de watervoorraden 

C 
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Inhoud 
0010_12 - Collectieve saneringsinstallaties 6 
0020_12 - Verbetering van de inzameling van afvalwater 8 
0040_02 - Verbetering van de aansluiting op de riolering 10 
0050_02 - Opvolging van de E-PRTR-installaties 12 
0060_02 - In overeenstemming brengen van de woningen in zelfstandige saneringsgebieden 13 
0070_02 - Ontwikkeling van een opvolgings- en verbeteringsdienst voor zelfstandige sanering. 15 
0080_12 - Beheer van het afvalwater bij regen - verbetering van de kennis 17 
0090_02 - Behoud en herstel van de greppels 18 
0110_12 - Herziening van de milieuvergunningen op basis van de ecologische doelstellingen voor 

waterlichamen. 19 
0120_12 - Inspectie van niet-IPPC-industrieën 21 
0140_12 - Verbetering van de kennis van industriële lozingen 23 
0141_12 - Verbetering van de IT-tools voor de opvolging van de industriële lozingen 25 
0190_12 - Voorlichting van de industriële sector 27 
0220_02 - Vermindering van de uitstoot van de zogenaamde MKN-stoffen door het toevoegen van de 

MKN-parameters aan de milieuvergunning 28 
0232_12 - Ontwikkeling van een onderzoeksprocedure voor grondwaterlichamen 30 
0240_12 - Opvolging van het toegangsverbod van de veestapel tot de waterlopen 31 
0241_12 - Ontwikkeling van een participatieve benadering voor de agrarische gemeenschap om de 

waterlichamen in goede conditie te brengen 32 
0242_02 - Opstelling van participatieve ‘waterwinningscontracten’ 34 
0245_02 - Uitvoering en evaluatie van de maatregelen van het programma voor duurzaam beheer van 

stikstoffen in de landbouw 36 
0250_12 - Versterking van het toezicht op de uitvoering van het DBHS 38 
0300_02 - Ondersteuning om de uitwisseling van organisch materiaal tussen landbouwers te verbeteren 39 
0310_12 - Bestrijding van de bodemerosie in agrarische gebieden en de inspoeling van sediment in de 

waterlopen 40 
0315_02 - Studie naar de praktische aspecten van de installatie van grasstroken langs waterlopen 42 
0320_12 - Installatie van grasstroken langs waterlopen in het kader van agromilieumaatregelen vermeld 

in het Waalse plan voor landelijke ontwikkeling (WPLO) 43 
0330_02 - Ecologisch aandachtsgebied 45 
0351_02 - Vermindering van de lozing van stikstof uit de landbouw door de verbetering van 

veerantsoenen 46 
0360_02 - Steun aan de biologische landbouw 48 
0369_12 - Uitvoering van het Waalse pesticidenreductieprogramma 49 
0371_12 - Pesticiden - waarschuwingssystemen 51 
0400_12 - Kennis van de verbanden tussen de kwaliteit van vervuild water en vervuilde locaties 52 
0410_12 - Herstel van de laterale continuïteit van de waterlopen 54 
0420_12 - Herstel van de longitudinale continuïteit van de waterlopen 56 
0440_12 - Herstel en beheer van het ooibos van de waterlopen 58 
0470_12 - Verwezenlijking van de doelstellingen in de Natura 2000-gebieden 59 
0480_02 - Vaststelling van het verband tussen de afhankelijke terrestrische ecosystemen (ATE) en 

grondwater. 60 
0485_02 - Bijdrage van wetlands aan de regulering van diffuse verontreiniging 62 
0490-02 - Handhaving van minimale ecologische stromen in waterlopen 64 
0520_12 - Exploitatie van hydro-elektrische energie die onschadelijk is voor aquatische ecosystemen 65 
0530_12 - Verbetering van de kwaliteit van het zwemwater 67 
0580_02 - Opwaardering van water uit diepe geothermie 69 
0590_02 - Verbetering van de kennis over de gevolgen van de klimaatverandering op het waterbeheer 70 
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0640_02 - Ontwikkeling van een algemene communicatie- en bewustmakingsstrategie op lange termijn 
voor alle wateractoren 72 

0650_02 - Versterking van intra-Belgische coördinatie voor waterbeheer 74 
0680_12 - Afronding en uitvoering van het Regionaal Plan voor het gebruik van de watervoorraden 76 
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Informatiefiche van de maatregel  

0010_12 - Collectieve saneringsinstallaties 

Onderwerp Programma voor uitvoering van collectieve saneringsinstallaties (collectoren, openbare 
zuiveringsstation ...) voor de sanering van het huishoudelijk afvalwater. 
Verwezenlijking, verbetering of vernieuwing van een geschikte saneringsvoorziening 
voor agglomeraties <2000 IE in prioritaire waterlichamen van de ‘KRW’ en andere 
prioritaire gebieden voor het milieu. 
Afronding en voltooiing van saneringsinstallaties voor agglomeraties van 2000 IE of 
meer. 

Motivatie  De Waalse regering heeft de OMWB belast met de openbare sanering van afvalwater 
met het oog de naleving van de beginselen van de reële kostprijs en de 
kostenverdeling. 
Deze dienst is bedoeld voor de toepassing van de bepalingen van richtlijn 91/271/EEG 
inzake de behandeling van stedelijk afvalwater in het Waals Gewest. Dit omvat de 
planning en de uitvoering van de investeringen in zuiveringsstations, collectoren, 
riolering, stormbekkens, enz., evenals de coördinatie tussen de rioleringsdienst en de 
zuiveringsdienst.  
De investeringen in de verzameling en zuivering worden vastgesteld door vijf jaar 
durende investeringsprogramma's door worden goedgekeurd door de Waalse 
Regering. Zo werden drie programma's voor de periode 2000-2014 goedgekeurd door 
de Waalse regering voor een voor de werken geprogrammeerd bedrag van 2,257 
miljard euro exclusief btw.  
Dankzij deze drie programma's, die lopen tot 2021, konden we voldoen aan de 
verplichtingen van richtlijn 91/271/EEG voor agglomeraties van meer dan 2000 IE. Ze 
ondersteunen ook de uitvoering van richtlijn 2006/7/EG betreffende de bescherming 
van het zwemwater en de Kaderrichtlijn Water (KRW) 2000/60/EG voor het bereiken 
van de goede toestand/het goede potentieel van het oppervlaktewater en het in 
overeenstemming brengen van de agglomeraties < 2000 IE. In het kader van de KRW, 
en naast het bereiken van de goede toestand, moeten bepaalde prioritaire gebieden 
voor het milieu (Natura 2000, waterwingebieden ...) ook bijzondere aandacht krijgen. 

Uitvoering De overgrote meerderheid van de investeringen met betrekking tot de agglomeraties 
van 2000 IE zijn uitgevoerd of zijn ten minste goedgekeurd, het grootste deel van de 
investeringen die zullen worden opgenomen in het investeringsprogramma van de 
OMWB voor de periode 2015-2021 heeft betrekking op agglomeraties van minder dan 
2000 IE om de doelstellingen van de KRW te bereiken. 

Stappen Voorlopige planning 

1 Opstelling van een investeringsprogramma voor de 
periode 2015 - 2016 

2015-2016 

2 Opstelling van een investeringsprogramma voor de 
periode 2017-2021 

2017-2021 

Operator Openbare Maatschappij voor Waterbeheer (SPGE) 

Geassocieerde 
partners 

Erkende saneringsinstellingen aan wie de SPGE het projectbeheer delegeert 
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Verwachte impact - Verbetering van de toestand van vele oppervlaktewaterlichamen door middel van 
een passende behandeling voor de sanering van huishoudelijk afvalwater in de 
agglomeraties van minder dan 2000 IE. 
- Bereiken van de zeer goede toestand in bepaalde waterlichamen met een specifieke 
milieudoelstelling (Natura 2000 - parelmossel). 
- Bescherming van de voorraad - collectieve sanering in waterwingebied. 
- Collectieve sanering voor de bescherming van de badzones. 

Betrokken zone(s) Waterlichamen die als prioritair worden beschouwd en die, dankzij de sanering, de 
goede toestand zouden moeten bereiken of waarvan de toestand op zijn minst zou 
moeten verbeteren (district van de Schelde). 

Totale kosten 552 miljoen euro excl. BTW (studies, werken en andere kosten) 

  Totale kosten over de periode 
2016/2021 (miljoen €) 

Jaarlijkse kosten over de 
periode 2016/2021 
(miljoen €) 

  

Schelde 231,60 38,60   

Maas 292,80 48,80   

Rijn 25,20 4,20   

Seine 2,40 0,40   

TOTAAL 552,00 92,00   
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Informatiefiche van de maatregel  

0020_12 - Verbetering van de inzameling van afvalwater 

Onderwerp Renovatie, uitbreiding, herstel, wederopbouw van de rioolstelsels om de overdracht 
van het afvalwater van de woningen naar de zuiveringsinstallaties te verbeteren 

Motivatie De SPGE heeft een systeem op punt gesteld voor de financiering van de gemeentelijke 
rioleringswerken in collectieve saneringszones door middel van een rioleringscontract 
tussen de gemeente, de OAA (erkende saneringsinstelling), de SPGE en het Waals 
Gewest.   
In deze context prefinancieert de SPGE al het werk en vergoedt ze de aanverwante 
kosten zoals honoraria, geotechnische proeven, gezondheids- en veiligheidscoördinatie 
... wat neerkomt op +- 20% van de kostprijs van de werken. 
De gemeente is vastbesloten om bij te dragen aan de investeringen door 
winstbewijzen zonder stemrecht uit te geven in het kapitaal van de OAA.  Deze 
bijdrage is vastgesteld op 42% (basistarief).  Er kan een modulatie (van 42 tot maximaal 
80%) worden toegepast op basis van de bestaande bewoningsdichtheid langs het 
rioleringsgedeelte. 
De erkende saneringsinstelling treedt op als bouwheer voor het ontwerp en de 
uitvoering van de werken. 
De gemeente blijft verantwoordelijk voor het beheer en het lopende onderhoud 
(beheer van de individuele aansluitingen, het schoonmaken, het spoelen of het 
leegmaken van buffers ...) van de geïnstalleerde riolen. 
Op enkele uitzonderingen na blijven de rioleringswerken gemeentelijke initiatieven, op 
basis van prioriteiten die zijn vastgesteld door de SPGE, in het kader van gemeentelijke 
investeringsprogramma's (GIP) die bestaan uit diverse gemeentelijke werken die 
worden gesubsidieerd door het Waals Gewest. 

Uitvoering De SPGE moet de maximumbedragen die ze kan financieren voor de rioleringswerken 
zodanig vaststellen dat ze aan haar financieel plan voldoet en de stijging van de reële 
kostprijs die eraan is gekoppeld beperken.  
Net zoals bij de saneringswerken zal prioriteit worden gegeven aan de werken in 
waterlichamen die als prioritair zijn gedefinieerd in het kader van de doelstellingen van 
de KRW. 

Stappen Voorlopige planning 

1 Gemeentelijk investeringsprogramma (GIP) 2013-2016 werken tot in 2018 

2 GIP 2017-2018 werken tot in 2020 

3 GIP 2019-2022 werken tot in 2024 

Operator Openbare Maatschappij voor Waterbeheer (SPGE) 

Geassocieerde 
partners 

- Gemeenten die initiatief nemen voor de werken op het gebied van collectoren en 
‘medefinancierder’. 
- Erkende saneringsinstellingen aan wie de SPGE het projectbeheer delegeert. 
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Verwachte impact - De verzameling van huishoudelijk afvalwater in de collectieve saneringszones 
efficiënter maken, waarbij prioriteit wordt gegeven aan de waterlichamen waar de 
verzameling van afvalwater is geïdentificeerd als bron voor het niet-bereiken van de 
goede toestand. 
 
- Vermindering van de lozing van afvalwater, die nog altijd direct in een greppel, het 
oppervlaktewater of door doorsijpeling in de bodem plaatsvindt. 
 
- ‘Diffuse’ verbetering van de waterlichamen. 

Betrokken zone(s) Alle collectieve saneringszones in het saneringsplan per onderbekken (PASH) 

Totale kosten 259 miljoen € excl. BTW (studies, werken en andere kosten) 

Financieringsbron - Alle partijen die bijdragen aan de reële kostprijs voor watersanering - CVA 
- De gemeenten ten belope van +/- 87 miljoen excl. btw via deelnemingsverwerving 
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Informatiefiche van de maatregel  

0040_02 - Verbetering van de aansluiting op de riolering 

Onderwerp Het verbeteren van de effectieve aansluiting van de woningen op de rioleringen en 
daarmee de overheveling van het afvalwater van de woningen naar de 
zuiveringsinstallaties en terwijl het verminderen van de verspreiding van het 
afvalwater in de bodem, het oppervlaktewater of in een greppel. 

Motivatie Het is niet bekend hoeveel woningen er effectief op de riolering zijn aangesloten, maar 
iedereen is het erover eens dat de bestaande aansluitverplichting die is voorzien in het 
Waterwetboek niet volledig is nageleefd. 
Met het oog op een groter aantal aansluitingen op de riolering moeten deze 
aansluiting en de afvoerwijze(n) van het water van de woningen kunnen worden 
gecontroleerd. 
Deze controle moet vooral worden uitgevoerd tijdens de bouw van de woning, bij de 
aanleg van een nieuwe riolering in een straat en bij de verkoop van de woning. 
Er zijn al maatregelen genomen bij de aanleg van een nieuw riool met verplicht 
toezicht op de aansluitingen in het kader van het rioleringscontract, verplicht verplicht 
door de gemeente en de erkende saneringsinstelling. 
Het doel van de maatregel is dan ook om maatregelen te nemen om de aan- of 
afwezigheid van een rioolaansluiting vast te stellen en in geval van niet-naleving van de 
wetgeving deze aansluiting te verplichten en te controleren.  

Uitvoering Het wijzigingen van de wetgeving om een beter toezicht mogelijk te maken op de 
aansluitingen voor nieuwe woningen en bij de verkoop van een woning. 
De voorgestelde wetswijzigingen omvatten nog andere elementen dan enkel de 
rioolaansluiting. 

Stappen Voorlopige planning 

1 Analyse en voorstel tot wijziging van de wetgeving 2015-2016 

2 Uitvoering van de maatregel in de loop van 2016 

Operators AQUAWAL-SPGE 

Geassocieerde 
partners 

Waalse Overheidsdienst - DGO3 - Departement Leefmilieu en Water 

Verwachte impact - Efficiëntere verzameling van huishoudelijk afvalwater in collectieve saneringszones. 
- Vermindering van de lozing van afvalwater, die nog altijd direct in een greppel, het 
oppervlaktewater of door doorsijpeling in de bodem plaatsvindt. 
- ‘Diffuse’ verbetering van de waterlichamen. 

Betrokken zone(s) Alle collectieve saneringszones in het saneringsplan per onderbekken (PASH) 
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Totale kosten 6, 5 miljoen € excl. BTW (kosten voor toezicht/controle van de aansluitingen) 

  Totale kosten over de periode 
2016/2021 (miljoen €) 

Jaarlijkse kosten over de 
periode 2016/2021 
(miljoen €) 

  

Schelde 2,385 0,397   

Maas 4,058 0,676   

Rijn 0,055 0,009   

Seine 0,002 0,000   

TOTAAL 6,500 1,083   

 

  



 

Tweede beheerplannen 
Maatregelenprogramma 

 

               

 
 

Pagina  12 van 79 

Informatiefiche van de maatregel  

0050_02 - Opvolging van de E-PRTR-installaties 

Onderwerp Bewaking van de lozing aan de uitgang van zuiveringsinstallaties om te voldoen aan de 
normen voor de lozing van de stoffen die zijn opgenomen in de E-PRTR-inventaris 

Motivatie Het bereiken van de goede kwaliteit van het oppervlaktewater is met name afhankelijk 
van de lozing in dit water van een reeks stoffen die is opgenomen in de E-PRTR-
inventaris. Hiertoe heeft de Waalse Overheidsdienst een jaarlijkse inventaris opgesteld 
om deze lozingen te kwantificeren aan de uitgang van de installatie (industrie, 
zuiveringsinstallatie, enz.). 

Uitvoering  De SPGE organiseert jaarlijks een aanbesteding voor de verwezenlijking van de 
gevraagde analyses aan de uitgang van een twintigtal zuiveringsinstallaties. 

Stappen Voorlopige planning 

1 Vervolg van de onttrekkingen/analyse aan de uitgang van 
een twintigtal zuiveringsinstallaties. 

Jaarlijks 

Operator Openbare Maatschappij voor Waterbeheer (SPGE) 

Geassocieerde 
partners 

Waalse Overheidsdienst - DGO3 - Departement Leefmilieu en Water 
Erkende saneringsinstellingen 

Verwachte impact Draagt bij aan de niet-achteruitgang van de toestand van de 
oppervlaktewaterlichamen 

Betrokken zone(s) Waals Gewest 

Totale kosten 0,1 miljoen euro per jaar 

  Totale kosten over de periode 
2016/2021 (miljoen €) 

Jaarlijkse kosten 
(miljoen €) 

  

Schelde 0,257 0,043   

Maas 0,314 0,052   

Rijn 0,029 0,005   

Seine 0,000 0,000   

TOTAAL 0,600 0,100   

Financieringsbron Alle partijen die bijdragen aan de reële kostprijs van de watersanering - CVA 
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Informatiefiche van de maatregel  

0060_02 - In overeenstemming brengen van de woningen in zelfstandige saneringsgebieden 

Onderwerp Financiering en controle van de verplichting om de individuele zuiveringssystemen te 
installeren in prioritaire zones. 
Wijziging de huidige wijze van financiële tegemoetkoming voor de installatie van 
individuele zuiveringssystemen om: 
- de financiering van deze zuiveringssystemen te garanderen en daarmee hun 
installatie te verbeteren in de prioritaire zones die zijn gedefinieerd door de regering 
en de ministeriële besluiten;  
- een beter aangepaste en snellere wijze van financiële tegemoetkoming op te zetten 
voor de personen die woonachtig zijn in deze prioritaire zones. 

Motivatie In zelfstandige saneringszones - prioritaire zones voor het milieu - is het verplicht om 
de bestaande woningen uit te rusten met een individueel zuiveringssysteem. 
Deze verplichting is gekoppeld aan de uitvoering van zoneonderzoeken en de 
opstelling van ministeriële besluiten om deze installaties verplicht te maken binnen 
een periode die door de minister wordt bepaald. 
De financiële middelen van het gewest zijn ontoereikend om te beantwoorden aan de 
bepalingen van de wetgeving en de maatregel die is voorzien in de 1ste beheerplannen 
is dus niet effectief. 
Er moeten nieuwe regels voor de financiële tegemoetkoming (premies) worden 
voorgesteld om de hoeveelheid zuiveringssystemen in deze prioritaire zones te 
verbeteren en daarmee aan de doelstellingen van de KRW te voldoen. 

Uitvoering Na wijziging van de wetgeving, versnelling van de uitrusting met zuiveringsinstallaties 
van de woningen in prioritaire zones door de ondertekening van de ministeriële 
besluiten betreffende de zogenaamde ‘zoneonderzoeken’. 
Financiële steun van de overheid voor de installatie van deze nieuwe individuele 
zuiveringssystemen. 

Stappen Voorlopige planning 

1 Wijzigingen in de wetgeving voor de oprichting van een 
nieuwe financieringsmethode voor de uitrusting met 
individuele zuiveringssystemen in prioritaire zelfstandige 
saneringszones en hiërarchische indeling van de prioritaire 
gebieden 

2015 

2 Uitvoering van de maatregel volgens een aanvaardbare 
termijn, gezien de mogelijke gevolgen van de maatregel op 
de burger en de reële kostprijs voor de sanering 

2016-2021 

Operator Openbare Maatschappij voor Waterbeheer (SPGE) 

Geassocieerde 
partners 

Waalse Overheidsdienst - DGO3 - Departement Leefmilieu en Water - 
Deskundigencomité voor de goedkeuring van de individuele zuiveringssystemen 

Verwachte impact Efficiëntere behandeling van huishoudelijk afvalwater in prioritaire zelfstandige 
saneringszones en daarmee de vermindering van de lozing van afvalwater die nog 
altijd plaatsvindt in een greppel, het oppervlaktewater of door doorsijpeling in de 
bodem door verliesputten. 

Betrokken zone(s) Prioritaire zelfstandige saneringszones in Wallonië. 
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Totale kosten 36.000.000 (inclusief de tussenkomst van de overheid en het ‘aandeel’ van de particulieren) 

  Totale kosten over de periode 
2016/2021 (miljoen €) 

Jaarlijkse kosten (miljoen 
€) 

  

Schelde 0,720 0,120   

Maas 24,480 4,080   

Rijn 10,080 1,680   

Seine 0,720 0,120   

TOTAAL 36,000 6,000   
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Informatiefiche van de maatregel  

0070_02 - Ontwikkeling van een opvolgings- en verbeteringsdienst voor zelfstandige 
sanering. 

Onderwerp Verbetering van de duurzaamheid van de individuele zuiveringssystemen door een 
beter toezicht op de installatie, de werking, het onderhoud, de controles en de afvoer 
van het slib van deze systemen. 

Motivatie De huidige wetgeving voorziet dat geïnstalleerde individuele zuiveringssystemen als een 
‘goede huisvader’ moeten worden beheerd door de particuliere persoon. Hij moet 
onderhoud aan zijn systeem uitvoeren en overtollig slib afvoeren. In ruil hiervoor is hij 
vrijgesteld van de betaling van de reële kostprijs voor de sanering. 
Er is geen onderhoudsverplichting (althans voor individuele zuiveringssystemen <20 IE). 
De wetgeving voorziet dat de administratie controles mag uitvoeren om de werking van 
het individuele zuiveringssysteem te controleren, maar deze zijn niet systematisch, 
verre van dat. 
Dankzij de goedkeuring voor de individuele zuiveringssystemen die meer dan 10 jaar 
geleden werd opgesteld, kunnen hoge technische eisen aan de geïnstalleerde systemen 
worden gesteld. 
Testen in het veld tonen echter aan dat er nog vele problemen zijn met de installatie, 
het toezicht, het onderhoud en de afvoer van slib van deze systemen. 
Met name het gebrek aan onderhoudsverplichting en meer algemeen het toezicht op 
de bestaande individuele zuiveringssystemen leidt tot een vrij snel efficiëntieverlies van 
de geïnstalleerde systemen. 

Uitvoering - Wijziging van de wetgeving voor de ontwikkeling van een beter toezicht op de 
bestaande individuele zuiveringssystemen, dit toezicht wordt georganiseerd door de 
overheid. 
- Uitvoering, coördinatie en financiering van dit toezicht door de SPGE met de deelname 
van de privésector voor het onderhoud en de lediging van de individuele 
zuiveringssystemen en van de erkende saneringsinstellingen en van het Waals Gewest 
(DEE) voor de controle van en het toezicht op de geïnstalleerde individuele 
zuiveringssystemen. 

Stappen Voorlopige planning 

1 (Decretale en regelgevende) wijziging van de wetgeving 
voor een systematisch toezicht op de geïnstalleerde 
individuele zuiveringssystemen 

2015 

2 Uitvoering van de maatregel  2016-2021 

Operator Openbare Maatschappij voor Waterbeheer (SPGE) 

Geassocieerde 
partners 

Waalse Overheidsdienst - DGO3 - Departement Leefmilieu en Water. 
Goedgekeurde saneringsinstelllingen 
Privésector voor het onderhoud en de lediging van de individuele zuiveringssystemen. 

Verwachte impact Efficiënte behandeling van huishoudelijk afvalwater door individuele 
zuiveringssystemen in zelfstandige saneringszones. 
‘Diffuse’ verbetering voor alle waterlichamen. 
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Betrokken zone(s) Zelfstandige saneringszones die zijn vastgelegd in het saneringsplan per onderbekken 
Alle waterlichamen, maar met de grootste impact op lichamen waar de zelfstandige 
sanering overheerst. 

Totale kosten 6 miljoen euro voor de periode 2016-2021 

  Totale kosten over de periode 
2016/2021 (miljoen €) 

Jaarlijkse kosten 
(miljoen €) 

  

Schelde 1,526 0,254   

Maas 4,206 0,701   

Rijn 0,243 0,040   

Seine 0,025 0,004   

TOTAAL 6,000 1,000   

 

  



 

Tweede beheerplannen 
Maatregelenprogramma 

 

               

 
 

Pagina  17 van 79 

Informatiefiche van de maatregel  

0080_12 - Beheer van het afvalwater bij regen - verbetering van de kennis 

Onderwerp Optimalisatie van beheer van afvalwater door middel van een aangepast beheer bij 
regen. 

Motivatie Vele elementen met betrekking tot dit beheer zijn nog niet bekend op dit moment. 
Er moet ook een reeks studies worden uitgevoerd om deze kennis te verbeteren. 

Uitvoering Als onderdeel van haar beheerscontract kreeg de SPGE van de regering de opdracht 
om deze studies uit te voeren en om aan het einde ervan verslag uit te brengen aan 
de regering.  
De studies zijn bedoeld om deze kennis te verbeteren op het gebied van:  
- de kwalificering en de kwantificering van de lozing van de stormbekkens;  
- de impact van afvloeiend water, vooral in weilanden, op de kwaliteit van het 
zwemwater;  
- de bestrijdingstechnieken tegen waterdichting. 
Deze studies worden uitgevoerd in samenwerking met AQUAWAL en de erkende 
saneringsinstellingen. 

Stappen Voorlopige planning 

  Uitvoering van de studies ter verbetering van de kennis 
(lozingen van stormbekkens, impact van afvloeiend water 
en bestrijdingstechnieken tegen waterdichting). 

Jaarlijks 

Operator Openbare Maatschappij voor Waterbeheer (SPGE) 

Geassocieerde 
partners 

Erkende saneringsinstellingen (via AQUAWAL)  
Waalse Overheidsdienst - DGO3 - Departement Leefmilieu en Water 

Verwachte impact Geen in dit stadium. 
Voorbereiding van de maatregelen die moeten worden getroffen voor de 3e cyclus 
van de beheerplannen voor stroomgebieden. 

Betrokken zone(s) Waals Gewest 

Totale kosten 0,5 miljoen euro voor de volledige periode 2016-2021 

  Totale kosten over de periode 
2016/2021 (miljoen €) 

Jaarlijkse kosten 
(miljoen €) 

  

Schelde 0,112 0,019   

Maas 0,363 0,061   

Rijn 0,023 0,004   

Seine 0,002 0,000   

TOTAAL 0,500 0,083   

Financieringsbron Via de reële kostprijs voor de sanering 
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Informatiefiche van de maatregel  

0090_02 - Behoud en herstel van de greppels  

Onderwerp Voor een optimaal beheer van het afvalwater moet overmatige toevoer van zuiver 
water in de rioolstelsels worden vermeden. 

Motivatie Geoptimaliseerd beheer van de rioolstelsels betekent onvermijdelijk een betere 
beheersing van de toevoer in de stelsels. In dit kader zijn verschillende soorten water 
niet op hun plaats in de rioolstelsels. Dit is zo voor helder water en niet-verontreinigd 
regenwater.  
Door terugtrekking van deze ‘niet-verontreinigde’ wateren uit de rioolstelsels kan de 
overhevelings- en behandelingscapaciteit van de saneringsinstallaties worden hersteld, 
kunnen de saneringskosten worden verlaagd en daarmee de kwaliteit van het 
ontvangende milieu worden verbeterd.  

Uitvoering Overheveling van dit water naar het ontvangende milieu door middel van greppels is 
een interessant alternatief voor het leggen van pijpleidingen, zowel financieel als 
ecologisch (als een algemene balans wordt opgemaakt). 

Stappen Voorlopige planning 

1 Analyse van de situaties waarin de maatregel kan worden 
toegepast 

2015-2016 

2 Toepassing - uitvoering van werken geleidelijk aan vanaf 
2016-2017 

Operator Openbare Maatschappij voor Waterbeheer (SPGE) 

Geassocieerde 
partners 

Erkende saneringsinstellingen. 
Gemeenten 
Producenten-verdelers van water 
Waalse Overheidsdienst - DGO3 - Departement Leefmilieu en Water. 

Verwachte impact Beter beheer van de afvalwaterlozing 

Betrokken zone(s) Waals Gewest 

Totale kosten Niet bepaald in dit stadium. 

Financieringsbron   
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Informatiefiche van de maatregel  

0110_12 - Herziening van de milieuvergunningen op basis van de ecologische doelstellingen 
voor waterlichamen. 

Onderwerp Herziening en toepassing van de voorwaarden voor de milieuvergunningen in de 
waterlichamen met een hoge industriële druk. 
 
Voor de uitoefening van zijn activiteiten is elk bedrijf onderhevig aan een reeks 
milieubeperkingen en -voorwaarden waaraan het zich moet houden. Deze worden 
vastgelegd in een milieuvergunning en hebben, in het bijzonder, betrekking op de lozing 
van afvalwater. De lozingsvoorwaarden hebben betrekking op zowel de hoeveelheden 
verontreinigende stoffen (uitgedrukt in concentratie of belasting) als op de bijbehorende 
controlesystemen. 
De voorwaarden worden toegepast door middel van sectorale voorwaarden of 
bijzondere voorwaarden die afhankelijk zijn van het ontvangende milieu. 
 
Een vergunning wordt herzien in de volgende omstandigheden:  
- de geldigheidsduur is verstreken; 
- maatregelen ter bescherming van het water blijken ontoereikend of ongepast naar 
aanleiding van een monitoring voor nader onderzoek, een aanzienlijke afwijking van de 
analyseresultaten van de waterkwaliteit op het terrein of als gevolg van vervuiling;  
- wanneer de huidige vergunning achterhaald is als gevolg van een nieuwe wetgeving. 
 
Wanneer een vergunning wordt gewijzigd, wordt rekening gehouden met de beste 
beschikbare technieken (BBT) om ecologisch en economisch aanvaardbare niveaus van 
verontreinigende stoffen te bereiken. 

Motivatie Het betreft een preventieve of corrigerende maatregel op basis van de directe oorzaken 
voor de herziening van de vergunning die het mogelijk maakt om de impact van de 
industriële activiteiten op de waterlichamen te beperken en aldus bij te dragen aan het 
bereiken van de goede toestand.  

Uitvoering Op basis van de telling van de waterlichamen die een risico inhouden, vermoedelijk van 
industriële oorsprong, wordt het totale aantal milieuvergunningen dat moet worden 
herzien op 180 geraamd.  
Alle betrokken vergunningen konden door 1/2 VTE worden herzien in de periode 2015-
2021.  

Stappen Voorlopige planning 

1 Aanwerving van een medewerker van niveau A (1/2 VTE) 2016 

2 Herziening van milieuvergunningen tegen een tempo van 
30 vergunningen per jaar. 

2016 en volgende jaren 

Operators Waalse Overheidsdienst - DGO3 - DEE - Directie Oppervlaktewateren - Cel 
Vergunningen  
Waalse Overheidsdienst - DGO3 - Directie Grondwateren 

Geassocieerde 
partners 

Waalse Overheidsdienst - DGO3 - Departement Vergunningen en Machtigingen en 
Departement Handhaving en Controles 
Gemeenten (bevoegde overheid voor eerste aanleg) - Ministerie (bevoegde overheid 
voor beroepen) - UWE (Union Wallonne des Entreprises), industriële clusters 
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Verwachte impact Vermindering van de verontreinigende stoffen uit industriële bronnen om de goede 
toestand van de waterlichamen te bereiken: macro-verontreinigingen (stikstof, fosfor, 
oxideerbare materialen, chloriden en sulfaten, micro-verontreinigingen) 

Betrokken zone(s) 76 waterlichamen in heel Wallonië (38 voor het district van de Schelde, 36 voor het 
District van de Maas en 2 voor het district van de Rijn) 

Totale kosten € 150.000 (€ 25.000/jaar voor 1/2 VTE niveau A)  
Voor de bedrijven: € 24.733.500 (€ 10.202.672 voor de Schelde en € 14.531.765 voor de 
Maas). Deze kostprijs staat voor de ontwikkeling van nieuwe technologieën, civiele 
werken, de terbeschikkingstelling van personeel (veiligheidsverantwoordelijke ...), de 
kostenanalyse ... De werkingskosten worden geraamd op € 281.000 per jaar. 

Financieringsbron Herziening van de vergunningen: algemene uitgavenbegroting van het WG. 
Toepassing van vergunningen: de betrokken ondernemingen. 
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Informatiefiche van de maatregel  

0120_12 - Inspectie van niet-IPPC-industrieën  

Onderwerp Uitbreiding van de inspectie van de niet-IPPC-industrieën die een vuilvracht lozen van 
meer dan 100 IE of waarvan de lozing een aanzienlijke impact heeft op de 
waterlichamen. 
De inspectie van de industriële lozingen wordt opgelegd door het Waterwetboek en de 
Europese richtlijn inzake milieukwaliteitsnormen. Deze laatste vereist de monitoring 
van 33 stoffen of groepen van stoffen en de evolutie van de lozingen.  
De maatregel is bedoeld om, onder de niet-IPPC-bedrijven, dat wil zeggen bedrijven 
die over het algemeen minder impact hebben dan de IPPC-bedrijven, de bedrijven te 
identificeren die de voorschriften van hun vergunning inzake de lozing van industrieel 
water niet naleven of die, in aanzienlijke hoeveelheden, bepaalde stoffen lozen die 
niet zijn toegestaan door hun vergunning of prioritaire stoffen. 
De maatregel is van toepassing op bedrijven waarvan de vuilvracht groter is dan 100 IE 
en die hun vuilvracht lozen in oppervlaktewater of een riool dat niet is aangesloten op 
een zuiveringsinstallatie. Het betreft een honderdtal bedrijven, gekenmerkt door 
ongeveer 215 lozingen. 

Motivatie Vandaag zijn de niet-IPPC-bedrijven onderhevig aan minder frequente controles dan 
de IPPC-bedrijven, terwijl ze soms een aanzienlijke milieu-impact hebben op de 
toestand van het oppervlaktewater.  
Het is de bedoeling om vaker controles uit te voeren in de bedrijven in waterlichamen 
met een risico op het niet bereiken van de goede toestand, vermoedelijk industriële 
oorsprong, om een beter idee te krijgen van de werkelijke lozingen van de bedrijven en 
hun impact op het ontvangende milieu . 
In voorkomend geval kan de maatregel leiden tot een herziening van de voorwaarden 
van de milieuvergunning van de betrokken ondernemingen. 

Uitvoering Vanaf 2016 moet elk bedrijf, in alle waterlichamen met een risico op het niet bereiken 
van de goede toestand in 2021, jaarlijks worden onderworpen aan ten minste één niet 
geplande controle. 

Stappen Voorlopige planning 

1 Aanwerving van een medewerker 2016 

2 Identificatie van de betrokken bedrijven 2017 

3 Jaarlijkse inspectie van de bedrijven  2018 en volgende jaren 

Operator Waalse Overheidsdienst - DGO3 - Departement Handhaving en Controles. 

Geassocieerde 
partners 

Waalse unie van bedrijven en brancheorganisaties 

Verwachte impact Een betere kennis van de werkelijke lozingen van de bedrijven en de toepassingen van 
maatregelen om de uitstoot van verontreinigende stoffen (stikstof, fosfor, oxideerbare 
stoffen, chloriden, sulfaten, micro-verontreinigingen ...) te beperken die 
verantwoordelijk zijn voor het niet bereiken van de goede toestand van de 
waterlichamen. 

Betrokken zone(s) Waterlichamen met een risico, van vermoedelijk industriële oorsprong, op het niet-
bereiken van de goede toestand in 2021  
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Totale kosten € 1.572.000 
(€ 50.000/jaar voor een 1 VTE niveau 1 voor de inspectie van +/- 100 bedrijven per jaar 
en € 212.000/jaar voor de analyse van +/- 200 lozingen) 

Financieringsbron Algemene uitgavenbegroting van het WG. 
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Informatiefiche van de maatregel  

0140_12 - Verbetering van de kennis van industriële lozingen  

Onderwerp Verbetering van de kennis van de industriële lozingen (locatie, type, ontvangend van 
milieu) door een actualisering van de gegevens binnen de administratie, door middel 
van een beter toezicht en door de voortzetting van de 
staalnamecampagnes/analyses van de industriële lozingen. 
De huidige kennis van de lozingen van de fabrieken die industrieel afvalwater lozen is 
onbevredigend (locatie, type, ontvangend milieu). 
Het huidige toezicht op de meest invloedrijke industriële lozingen (IPPC-instellingen) 
op het aquatisch milieu gebeurt op twee manieren: 
- een zelfcontrole van de lozingen door het bedrijf zelf, op basis van parameters en 
stoffen die zijn vastgelegd als onderdeel van de milieuvergunning;  
- een controle door een erkend laboratorium of de zelfcontrole correct is uitgevoerd 
door het bedrijf.  
Bovendien wordt de uitvoering van staalname- en karakteriseringscampagnes van de 
industriële lozingen van de grote instellingen voortgezet door het Openbaar 
Wetenschappelijk Instituut (ISSeP). 
De maatregel maakt het op lange termijn mogelijk om: 
- de kennis van de lozingen te verbeteren;  
- en uiteindelijk om de te treffen maatregelen te verfijnen en zo de 
milieudoelstellingen die zijn toegewezen aan de waterlichamen te bereiken. 

Motivatie De Kaderrichtlijn Water vereist kennis van het contactpunt van de industriële 
lozingen met het ontvangende milieu. De precieze locatie van de lozingen waarvoor 
een milieuvergunning is opgesteld ontbreekt vaak of is onbetrouwbaar.  
Het is effectiever om de gps-coördinaten van de lozingen te bepalen, door uitvoering 
van veldbezoeken, in plaats van alleen te vertrouwen op verklaringen die soms 
onnauwkeurig of zelfs onjuist zijn. 
Het doel is aan de ene kant om de kennis van de eigenlijke lozingen van deze 
bedrijven te verfijnen, om mogelijke bronnen van verontreiniging te identificeren en 
aan de andere kant om te zorgen voor een betere naleving van de 
lozingsvoorwaarden. 

Uitvoering - Actualisering van de industriële instellingen en hun lozingen op basis van de 
gegevens van de belastingheffing en vergunningen, evenals veldbezoeken. 
- Voortzetting, door het ISSeP, van de jaarlijkse staalname- en 
karakteriseringscampagnes van de industriële lozingen van de belangrijkste 
instellingen in de grote Waalse industriële bekkens.  
- Introductie van een bewakingssysteem voor industriële lozingen, voor niet-IPPC-
bedrijven die een vuilvracht van meer dan 100 IE lozen. 
- Codering van de piëzometers die zijn gekoppeld aan de risico-instellingen, in de 
databank ‘Dix Sous’. 
- Ontwikkeling van een gestandaardiseerde procedure voor de overdracht van de 
analyseresultaten. 
- Opstelling van een besluit in de vorm van een sectoroverschrijdende norm met 
betrekking tot het bewakingssysteem. 
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Stappen Voorlopige planning 

1 Actualisering van de lijst van de industriële bedrijven op 
basis van de gegevens van de belastingheffing en 
vergunningen. 

2016 (jaarlijks) 

2 Actualisering van de locatie van de productielocaties en de 
lozingen. 

2016 (periodiek) 

3 Uitvoering van staalnamecampagnes en analyse door het 
ISSeP en overdracht van de resultaten aan de 
administratie, voor integratie in de databanken (Dix Sous 
...). 
(vgl. fiche 0141_12) 

2016 en volgende jaren 
(jaarlijks) 

4 Opstelling van een ontwerp-besluit van de Waalse 
regering. (monitoring en zelfcontrole). 

2016 

5 Goedkeuring van het besluit van de Waalse regering en 
toepassing door de bedrijven. 

2017 en volgende jaren 

Operator DGO3 - Departement Leefmilieu en Water 

Geassocieerde 
partners 

Waalse Overheidsdienst - DGO3 - Directie Oppervlaktewateren, Directie 
Grondwateren, Directie Financiële Hulpmiddelen, Departement Handhaving en 
Controles. 
Waalse Unie van Ondernemingen, Unie voor Middenstand, SPGE, ISSeP, 
intercommunales, bemonsterde bedrijven 

Verwachte impact - Betere kennis van de werkelijke vuilvracht van industriële oorsprong in de 
waterlichamen, waarborging van de juistheid van het ontvangende milieu 
(oppervlaktewater, niet-aangesloten riool, zuiveringsinstallatie) voor optimale 
aanpassing aan de lozingsvoorwaarden. 
- Eenvoudiger identificatie van de verontreinigingsbronnen. 

Betrokken zone(s) De waterlichamen waar industrieën zijn geïdentificeerd (meer dan 50% van de 
stroomgebieden van de oppervlaktewateren vooral in het deelstroomgebied Maas-
stroomafwaarts, Samber, Schelde-Leie, Haine) 

Totale kosten Totaalbedrag: € 10.924.600 waarvan:  
 
Voor rekening van Waalse Overheidsdienst-DGO3: € 1.360.000 als volgt opgesplitst: 
 
- € 160.000 voor de actualisering van de locatie van de lozingen van 1000 
vestigingen. 
- € 1.200.000 voor staalname/analyse voor het ISSeP. 
 
Voor rekening van de industrieën: € 9.564.600 als volgt opgesplitst: 
- € 3.556.800 voor de zelfcontrole  
- € 6.007.800 voor het toezicht door een erkend laboratorium. 

Financieringsbron In geval van een overeenkomst met derden, bedrag voor rekening van de algemene 
begroting van het WG. 
Bedrijven (zelfcontrole en toezicht door erkend laboratorium). 
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Informatiefiche van de maatregel  

0141_12 - Verbetering van de IT-tools voor de opvolging van de industriële lozingen 

Onderwerp Optimalisatie van de verzameling en de exploitatie van de gegevens met betrekking tot 
de industriële lozingen, in aanvulling op fiche 0140_12, door de 
ontwikkeling/aanpassing van de IT-tools. 
 
De maatregel bestaat in de ontwikkeling/aanpassing, op uitputtende wijze, van de IT-
tools voor de ontvangst en de exploitatie van de resultaten van de analyses die worden 
opgelegd in de vergunningen die aan de bedrijven worden afgeleverd.  
Dit is een bijzonder nuttige informatiebron met betrekking tot de druk die door de 
industrie wordt uitgeoefend op het aquatisch milieu. 
De voortdurende actualisering van deze informatie is essentieel om een zo nauwkeurig 
mogelijk beeld van de werkelijkheid te vormen. 

Motivatie De verspreiding en centralisering van de gegevens met betrekking tot het toezicht zal 
meer bepaald omvatten:                                                                                  
- Een betere validering van de rapportages in verband met de lozingen (belasting, 
dienstverleningscontract voor industriële sanering, E-PRTR-rapportage).                                              
- De ontwikkeling van een cartografie van elke instelling voor meer inzicht in de druk die 
de instelling uitoefent op het ontvangende milieu (waterlichaam en eventueel 
beschermd gebied of op de openbare zuiveringsinstallatie).                      
- De verlening van ondersteuning aan de verantwoordelijke controlediensten en de 
objectivering van de prioriteiten voor de extra controles die worden opgelegd door de 
regelgeving. 
- Een beter begrip van de verbanden tussen de industriële activiteit en de oppervlakte- 
en grondwaterlichamen. 
- Gemakkelijker onderzoek naar een verontreinigingsbron in geval van verontreiniging. 

Uitvoering Ontwikkeling van een IT-tool voor de verspreiding van de gegevens en hun exploitatie. 

Stappen Voorlopige planning 

1 Opstelling van de eisen voor de ontwikkeling van een IT-
tool 

2016 

2 Gunning en uitvoering van het IT-project 2017 

3 Algemene verspreiding van de gegevens, codering in de 
databanken en exploitatie van de informatie. 

2018 en volgende jaren 

Operator DGO3 - Departement Leefmilieu en Water 

Geassocieerde 
partners 

Federatie van de Ondernemingen, Openbare Maatschappij voor Waterbeheer, erkende 
saneringsinstellingen. 

Verwachte impact Verhoging van de efficiëntie van de andere maatregelen, met name van de maatregelen 
202, 203, 300 en 420. 
Exploitatie van de gegevens 

Betrokken zone(s) Wallonië 
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Totale kosten € 240.000 
(€ 180.000 incl. btw voor de investeringen + € 10.000 incl. btw/jaar voor het onderhoud van 
de IT-tool) 

Financieringsbron Algemene uitgavenbegroting voor 2016 van het WG. 
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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 
sensibilisering. 

2015 tot 2017 

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 
website www.eau.wallonie.be en het milieuportaal van de 
Waalse Overheidsdienst. 

2015 tot 2017 

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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Informatiefiche van de maatregel  

0220_02 - Vermindering van de uitstoot van de zogenaamde MKN-stoffen door het 
toevoegen van de MKN-parameters aan de milieuvergunning  

Onderwerp De maatregel is bedoeld om de prioritaire gevaarlijke en prioritaire stoffen 
(zogenaamde MKN-stoffen) die worden uitgestoten door de industrie te kwantificeren, 
voor de opstelling van een inventaris en een programma voor vermindering van deze 
stoffen. De Kaderrichtlijn Water bepaalt immers dat de lidstaten de nodige 
maatregelen moeten treffen om de verontreiniging door prioritaire stoffen geleidelijk 
te verminderen en emissies, lozingen en verliezen van prioritaire gevaarlijke stoffen 
stop te zetten of geleidelijk aan te beëindigen.  

Motivatie De toekenningsprocedure van een milieuvergunning is één van de nuttigste 
hulpmiddelen om lozingen door de industrie te verminderen of zelfs te verbieden als 
de stof wordt aangemerkt als prioritaire stof of prioritaire gevaarlijke stof. Een 
bibliografische inventaris van de sectoren waarin deze stoffen mogelijk worden 
gebruikt, bedrijfscontroles, gegevens van de E-PRTR-rapportage of de belastingheffing 
(DGO3 - Directie Financiële Hulpmiddelen) en de toepassing van het ministerieel 
besluit van 5 november 2013 betreffende de methodologie voor het identificeren van 
relevante stoffen voor de betrokken sectoren en de lijst van verontreinigende stoffen 
per sector in het industriële afvalwater, maken het mogelijk om te bepalen van welke 
bedrijven de vergunning moet worden herzien. Voor de uitvoering van dit besluit 
werden 285 bedrijven benaderd om de nodige controles uit te voeren. 

Uitvoering De herziening van de vergunningen vormt een nuttig hulpmiddel om aan te tonen dat 
Wallonië maatregelen uitvoert om het gebruik van de prioritaire gevaarlijke stoffen en 
prioritaire stoffen te verminderen. De betrokken bedrijven moeten hun vergunning 
laten herzien volgens een prioriteit die wordt bepaald op basis van de 
milieudoelstelling die is toegewezen aan het ontvangende waterlichaam. 

Stappen Voorlopige planning 

1 Het nemen van een ministerieel besluit betreffende de 
methodologie die moet worden toegepast voor het 
identificeren van de relevante stoffen voor de betrokken 
sectoren en de lijst van de typische verontreinigende 
stoffen per sector in het industriële afvalwater - selectie 
van de betrokken bedrijven. 

05/11/2013 (pro 
memorie) 

2 Overdracht van de gegevens door de bedrijven 31 maart 2015. 

3 Exploitatie van de resultaten van de ingediende gegevens 2015-2016 

4 Selectie van de bedrijven waarvan de vergunning moet 
worden herzien. 

2015 en volgende jaren 

5 Herziening van de vergunningen voor prioritaire gevaarlijke 
stoffen en prioritaire stoffen (vermindering op basis van de 
milieudoelstellingen van het ontvangende waterlichaam) 
(+/- 40 dossiers per jaar). 

2016 en volgende jaren 

Operator DGO3 - Directie Grondwateren 
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Geassocieerde 
partners 

DGO3 - Departement Vergunningen en Machtigingen en DGO3 
Gemeenten: bevoegde overheid voor eerste aanleg 
Ministerie: bevoegde autoriteit voor beroepen 
Bedrijf die vallen onder het ministerieel besluit van 05/11/2013 

Verwachte impact Beëindiging van de lozing van prioritaire gevaarlijke stoffen.  
Vermindering van de lozing van prioritaire stoffen volgens de milieudoelstellingen. 

Betrokken zone(s) Oppervlaktewaterlichamen die worden blootgesteld aan prioritaire gevaarlijke en/of 
prioritaire stoffen in het kader van de MKN-richtlijn. 

Totale kosten € 300.000 
(kosten voor rekening van DGO3: herziening van de vergunningen door 1 VTE niveau A: 
€ 50.000/jaar) - kosten voor rekening voor de industrie voor de toepassing van de 
vergunning: variabel) 

Financieringsbron Herziening van de milieuvergunning: Jaarlijkse uitgavenbegroting van het Waals 
Gewest. Toepassing van de vergunning: begroting van de bedrijven. 
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Informatiefiche van de maatregel  

0232_12 - Ontwikkeling van een onderzoeksprocedure voor grondwaterlichamen  

Onderwerp Als een verontreiniging door een verontreinigende stof wordt vastgesteld in een 
grondwaterspiegel (ter hoogte van een monitoringnetwerk, een winningsgebied van 
water voor openbare distributie, ...) wordt een onderzoeksprocedure uitgevoerd in 
overeenstemming met de volgende stappen: 
1. Er wordt een hydrogeologische analyse uitgevoerd om de stroomopwaartse zone 
van de verontreiniging op te sporen. 
2. Er wordt een inventaris van de potentieel verontreinigende instanties in deze zone 
opgesteld (stap wordt vergemakkelijkt door de uitvoering van maatregel 
0231_02_inventaris van de installaties met risico voor de grondwaterlichamen). 
3. De DIX SOUS-databank wordt geraadpleegd om te zoeken naar eventuele 
waterwinningswerken in de stroomopwaartse zone, om over te gaan tot een 
waterafname en een analyse van de verontreinigende stoffen. Deze stap is bedoeld om 
de getroffen zone te verfijnen en de vestiging(en) op te sporen die het probleem 
veroorzaakt (veroorzaken). 
4. DGO3 - Het Departement Handhaving en Controles haast zich ter plaatse voor 
vaststelling met sanctie (indien het vastgestelde probleem een inbreuk vormt) of 
herziening van de milieuvergunning (als de beschermingsmaatregelen van de 
grondwaterlichamen ontoereikend of ongepast zijn - zie maatregel 1270_Herziening 
van de milieuvergunningen). 

Motivatie Noodzaak om de verontreinigingsbronnen van het grondwater te identificeren als een 
verontreiniging van het grondwater is vastgesteld, en dit, voor de opstelling van een 
plan met curatieve/corrigerende acties. 

Uitvoering De maatregel is van toepassing in gevallen waarin controlepunten duiden op een reële 
verontreiniging, een onbekende verontreinigingsbron en situaties die zorgwekkend zijn 
door hun impact op het grondwater. 

Stappen Voorlopige planning 

1 De onderzoeksprocedures worden samen met de eerste cyclus beheerplannen 
uitgevoerd. 

Operator DGO3 - Directie Grondwateren 

Geassocieerde 
partners 

DGO3 - Het Departement Handhaving en Controles, Departement Vergunningen en 
Machtigingen 
Waalse Unie van Ondernemingen, Openbaar Wetenschappelijk Instituut 

Verwachte impact Preventieve actie en het nemen van curatieve maatregelen wanneer het probleem is 
gelokaliseerd.  

Betrokken zone(s) Wallonië 

Totale kosten € 120.000 (voor uitvoering van 25 waterafnamen/analyses per jaar; er wordt jaarlijks 
een budget van € 20.000 toegekend).   
Eventuele aanvullende analyses, van het grondwater of de bodem, kunnen leiden tot 
extra kosten die variabel zijn afhankelijk van het geval. 
De kosten van de analyse zijn sterk afhankelijk van het aantal en het type parameters 
dat moet worden geanalyseerd. 

Financieringsbron DGO3 - Directie Grondwateren 
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Informatiefiche van de maatregel  

0240_12 - Opvolging van het toegangsverbod van de veestapel tot de waterlopen 

Onderwerp Versterking van de controle van de huidige maatregel die betrekking heeft op 75% van 
de ingedeelde waterlopen, maar ook op een aantal niet-ingedeelde waterlopen. 
 
Het doel is om de directe inspoeling van stikstof, fosfor en fecale bacteriën in de 
waterlopen, de afkalving van de oevers en de inspoeling van sedimenten te beperken.  
Sinds 1 januari 2015 geldt er een toegangsverbod op 39% van het lineaire verloop van 
de Waalse waterlopen in grasland, met andere woorden 4411 km, wat overeenkomt 
met 73% van de ingedeelde waterlopen. Dit verbod is vooral gericht op de meest 
kwetsbare zones, dat wil zeggen de zones die worden blootgesteld aan nitraten uit 
agrarische bronnen. Dit verbod geldt onder meer in: 
- alle zwemzones en stroomopwaartse zones, met andere woorden 162 km ingedeelde 
waterlichamen en 227 km niet-ingedeelde waterlichamen;  
- ingedeelde waterlopen in specifieke blootgestelde zones, de zogenaamde Natura 
2000-gebieden (770 km) en de waterlichamen die worden blootgesteld aan nitraten uit 
agrarische bronnen (558 km);  
De zogenaamde bevaarbare waterlopen die ook onderhevig zijn aan de problematiek 
van het zwemwater en Natura, namelijk de Ourthe en de Semois, werden toegevoegd 
voor een totaal van 35 km.   
 
De controle van dit verbod zal worden uitgevoerd door het Departement Natuur en 
Bos op basis van een risicoanalyse.  

Motivatie Het niet bereiken van de goede toestand van de oppervlaktewaterlichamen kan te 
wijten zijn aan de toegang van de veestapel tot de waterlopen. Het toepassingsgebied 
van de huidige regelgeving moet beter worden gecontroleerd op basis van een 
risicoanalyse.  

Uitvoering   

Stappen Voorlopige planning 

1 Instructie aan het Departement Natuur en Bos 2016 en volgende jaren 

Operator Waalse Overheidsdienst - DGO3 - Instructie aan het Departement Natuur en Bos 

Geassocieerde 
partners 

DGO3 - Departement Handhaving en Controles, Natuur en Bos, Landelijke 
Aangelegenheden, Waterwegen en Steun. Rivierencontracten, provinciale en 
gemeentelijke ambtenaren. 

Verwachte impact De maatregel beoogt een aanzienlijke vermindering van de verontreiniging door 
voedingsstoffen, bacteriële verontreiniging, aantasting van de oevers 
(hydromorfologie) en suspensie van sediment. 

Betrokken zone(s) Toegangsverbod van de veestapel tot de waterwegen 

Totale kosten - 

Financieringsbron   
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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. 
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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 2016-
2021 

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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Informatiefiche van de maatregel  

0245_02 - Uitvoering en evaluatie van de maatregelen van het programma voor duurzaam 
beheer van stikstoffen in de landbouw   

Onderwerp Het programma voor duurzaam beheer van stikstoffen in de landbouw beoogt met 
name een vermindering en de beheersing van de inspoeling van landbouwnutriënten.  
 
Het DBHS is van toepassing in heel Wallonië, maar is met name geconcentreerd in de 
kwetsbare zones, d.w.z. zones waarvan de grondwaterkwaliteit moet worden hersteld 
en/of behouden. Het werd herzien in juni 2014, en versterkt de maatregelen die van 
toepassing zijn op de landbouwsector. De maatregelen hebben betrekking op de 
spreidingsplafonds, de normen voor de stikstofproductie van de veestapel, het 
grondgebondenheidscijfer, de perioden en omstandigheden van verspreiding, het 
beheer van potentieel uitspoelbaar stikstof (PUS), het stikstofgehalte in dierlijke mest, 
het in overeenstemming brengen van de stalruimte, het weloverwogen gebruik van 
bodemverbetering en de ontwikkeling van nitraatopnemende tussengewassen (CIPAN). 
 
Deze maatregel voorziet in een dashboard voor de bewaking van het DBHS 3 en een 
evaluatie van de voorgestelde maatregelen (in overeenstemming met de fiches 
0241_12 en 0242_02). 
 
In de beoordeling van de maatregelen van het DBHS wordt rekening gehouden met 
hun milieu-efficiëntie ten aanzien van de sociaal-economische gevolgen voor de 
bedrijven, met inbegrip van de administratieve lasten die dergelijke maatregelen met 
zich meebrengen. 
Aanvullende maatregelen naast het DBHS kunnen ook worden geëvalueerd zoals: 
- de verspreiding van organische meststoffen in vloeibare vorm door injectie, 
sleepslangtechniek of zodebemester;  
- specifieke actie met betrekking tot de opslag van pluimveemest die wordt opgeslagen 
in het veld; 
- ... 

Motivatie De verwerving van de goede toestand van de waterlichamen die overmatig worden 
blootgesteld aan nitraten uit agrarische bronnen vereist de aanname van relevante 
maatregelen en hun evaluatie. 

Uitvoering De uitvoering van de maatregel valt in wezen samen met de uitvoering van het DBHS. 
Hiervoor zal een dashboard voor de bewaking van het basis-DBHS worden ontwikkeld. 

Stappen Voorlopige planning 

1 Ontwikkeling van het ontwerp van het dashboard van het 
DBHS  

2015 

2 Eerste populatiefase van het dashboard 2016 

3 Periodieke actualisering van het dashboard 2018 en vervolgens om 
de 2 jaar 

4 Eventuele herziening van het DBHS 2019 

Operator Waalse Overheidsdienst - DGO3 - Departement Leefmilieu en Water 
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Geassocieerde 
partners 

Vertegenwoordigers van het Ministerie van Landbouw en Milieu, het Waals Centrum 
Landbouwkundig Onderzoek (CRA-W) en NITRAWAL. 

Verwachte impact De maatregel zou een belangrijke bijdrage moeten leveren aan de terugdringing van de 
stikstofconcentraties in oppervlakte- en grondwaterlichamen. 

Betrokken zone(s) Wallonië met bijzondere inspanning in de kwetsbare zones 

Totale kosten 3 miljoen euro per jaar 

Financieringsbron Voor rekening van de uitgavenbegroting van het Waals Gewest.  
Beschermingsfonds voor het milieu 
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Informatiefiche van de maatregel  

0250_12 - Versterking van het toezicht op de uitvoering van het DBHS 

Onderwerp De maatregel heeft tot doel de goede uitvoering van het programma voor duurzaam 
beheer van stikstof in de landbouw (DBHS) te verzekeren, door verhoging van de 
effectiviteit van de controle door de aanwerving van extra personeel dat zich bezighoudt 
met deze taak in het kader het besluit van de Waalse regering van 27 maart 2014. 

Motivatie De resultaten van de proefdeelstroomgebieden van Arquennes en Comines hebben 
aangetoond dat het DBHS effectief is, en getuigen van de relevantie van de maatregelen 
die deel uitmaken van het programma. 
Het levert een belangrijke bijdrage aan de verwerving van de goede toestand in de 
waterlichamen met een risico op het niet bereiken van de goede toestand, waar de 
agrarische druk hoog is. 
Deze efficiëntie duidt erop dat de maatregelen naar behoren worden uitgevoerd door de 
landbouwsector.  
Het toezicht op de uitvoering staat garant voor de effectiviteit van het DBHS. 

Uitvoering Bij de controles zal rekening worden gehouden met het milieurisico. 
Zo zullen zij met name gericht zijn op de verspreidingsperioden en bodembedekkingen in 
de zones die in goede toestand moeten verkeren tegen 2021.  
De verscherpte controles zijn ook bedoeld voor de landbouwgrondbeheerders die niet in 
aanmerking komen voor steun van het GLB.  

Stappen Voorlopige planning 

  Aanwerving van personeel 2015 

Operator DGO3 

Geassocieerde 
partners 

Niet van toepassing 

Verwachte impact Goede uitvoering van het DBHS. 

Betrokken zone(s) Wallonië 

Totale kosten € 1.023.525 (€ 170.587,5/jaar) voor 5 statutaire medewerkers van niveau B.   

Financieringsbron Algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest (uitgaven die reeds door de Waalse 
regering zijn goedgekeurd). 
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Informatiefiche van de maatregel  

0300_02 - Ondersteuning om de uitwisseling van organisch materiaal tussen landbouwers te 
verbeteren 

Onderwerp Het Waals Gewest heeft voldoende agrarisch gebied voor alle dierlijke mest die het 
produceert. Het DBHS 3 maakt het mogelijk om de landbouwers eind februari van elk 
jaar (vanaf 2016) te informeren over hun werkelijke grondgebondenheidscijfer voor het 
vorige jaar en de hoeveelheid stikstof die ze moeten exporteren of nog kunnen 
importeren zonder een overtreding te begaan. Daarnaast zorgen de landbouwers ook 
voor de overeenstemming tussen deze stikstofhoeveelheid en de hoeveelheid 
varkensdrijfmest, koeiendrijfmest, koemest en gevogelte-uitwerpselen en kennen ze zo 
exact de hoeveelheid en het type organische stof dat ze moeten exporteren of kunnen 
importeren. De ontwikkeling van tools (standaard sms’en, smartphonetoepassingen, ...) 
is ook nodig om het beheer van de administratieve stappen te vereenvoudigen tijdens 
overdrachten.  
Dit zal een betere geografische spreiding van de dierlijke mest toestaan en leiden tot 
een daling van de verontreiniging.  

Motivatie Vereenvoudiging van de administratieve opvolging voor de landbouwers bij de 
uitwisseling een een betere voorspelbaarheid van het grondgebondenheidscijfer. 

Uitvoering De maatregel zal worden uitgevoerd op basis van de gegevens van het GBCS, de 
gegevens van REQUASUD voor mestanalyse, de fiches van ARSIA en de 
overdrachtmeldingen van mest. Er moeten computertoepassingen worden voorzien 
om het administratieve toezicht op de uitwisselingen te vereenvoudigen voor de 
exploitanten.  

Stappen Voorlopige planning 

1 Simulatie van het grondgebondenheidscijfer voor elke 
landbouwer met bijpassende hoeveelheid dierlijke mest die 
moet worden geëxporteerd/kan worden geïmporteerd. 
Ontwikkeling van IT-toepassingen 

2016 

Operator DGO3 

Geassocieerde 
partners 

Professionele landbouworganisaties, NitraWal, REQUASUD, waterproducenten, 
universiteiten. 

Verwachte impact Daling van het organisch stikstof dat is geconcentreerd in bepaalde zones 

Betrokken zone(s) Wallonië 

Totale kosten Investeringen voor de IT-ontwikkeling: € 65.000 (lopend, afgerond in 2015). Daarna 
geen kosten meer. 

Financieringsbron Algemeen uitgavenbegroting van het Waals Gewest. 
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Informatiefiche van de maatregel  

0310_12 - Bestrijding van de bodemerosie in agrarische gebieden en de inspoeling van 
sediment in de waterlopen 

Onderwerp De maatregel is bedoeld om, in prioritaire gebieden, de erosie op de landbouwgronden te 
verminderen en de inspoeling van sediment in de waterwegen terug te dringen.  
Voor de maatregel moet een besluit van de Waalse regering worden opgesteld voor de 
uitvoering van erosiebestrijdingspraktijken op landbouwgronden met een risico op erosie 
of tekenen van een hoge mate van erosie.  

Motivatie De huidige aanpak voor de erosiebestrijding wordt toegepast boven een hellingdrempel 
van meer dan 10% op het perceel en bestaat in de installatie van een grasstrook aan de 
randen van het perceel. Dit is onbevredigend om verschillende redenen: 
- andere factoren, zoals de lengte van de helling en het bodemtype, hebben een sterke 
invloed op het erosierisico; 
- het begrip milieudoelstelling per waterlichaam is niet geïntegreerd;  
- het gebruik van andere preventieve technieken moet mogelijk zijn.                                                                                                                                                                                                                                                                    

Uitvoering De erosiebestrijding vereist: 
- de identificatie van de prioritaire zones voor interventie, dat wil zeggen de 
waterlichamen met een hoge risicofactor op erosie (hoog, gemiddeld of laag). 
- de identificatie, binnen de prioritaire zones, van percelen waarop bepaalde technieken 
(aardappeldrempeltjes, vereenvoudigde grondbewerking, afwatering, grasstroken, 
bodembedekking, installatie van hagen en bosstroken ...) moeten worden voorgesteld 
aan de landbouwers, op basis van: 
- een fijnere indeling van de percelen met een risico op erosie met behulp van de 
topografie, de afstand tot de waterstromen, het bodemtype en het bodemgebruik; 
- de definitie van twee van erosiedrempels die drie risicocategorieën (laag, matig, hoog) 
definiëren; 
- de keuzemogelijkheid van de landbouwer, op de risicovolle percelen, uit een breder 
scala aan erosiebestrijdingstechnieken. 
  

Stappen Voorlopige planning 

1 Onderzoek naar anti-erosiemaatregelen in de waterlichamen 
waarvoor een risico op erosie is geïdentificeerd. 

2016 - 2017 

2 Opstelling van een ontwerp-besluit van de Waalse regering 2018 

3 Overleg met de landbouwsector 2018 

4 Definitieve vaststelling van het besluit van de Waalse regering 2020 

5 Inwerkingtreding van het besluit 2021 

Operators Waalse Overheidsdienst-DGO3/ULg/UCL - Cel GISER (Geïntegreerd beheer grond – Erosie 
– Afvloeiing),  

Waalse Overheidsdienst - DGO3 - Departement Steun 

Geassocieerde 
partners 

Waalse Overheidsdienst-DGO3-Departement Leefmilieu en Water 

Verwachte impact Verwachte vermindering van de zwevende stoffen, nutriënten en pesticiden in de 
waterlopen. 
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Betrokken zone(s) Prioritaire zones die aanwezig zijn in 23, 66 of 84 waterlichamen op basis van de 
vastgestelde erosie-index (laag, gemiddeld of hoog) voor selectie van die prioritaire 
zones. 

Totale kosten Onbekend in dit stadium. De kosten van de uit te voeren anti-erosiemaatregelen zullen 
worden geraamd tijdens het vooronderzoek waarvan de geraamde kosten € 100.000 
bedragen. 

Financieringsbron Algemeen uitgavenbegroting voor 2016 van het Waals Gewest. 
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Informatiefiche van de maatregel  

0315_02 - Studie naar de praktische aspecten van de installatie van grasstroken langs 
waterlopen 

Onderwerp De studie is bedoeld voor de samenstelling van een ondersteunend dossier voor de 
maatregel ‘permanente grasstroken’ langs de oevers van waterlopen: 
- wetenschappelijke verantwoording van de verwachte voordelen; 
- met inbegrip van een kosten/baten-verhouding afhankelijk van de klasse van de 
waterloop en de toepassingsplaats van de maatregel in de waterloop; 
- de afstemming van deze maatregel op de andere maatregelen van het Waalse plan 
voor landelijke ontwikkeling; 
- de financiering van de maatregelen zal ook worden onderzocht in termen van de 
mogelijkheden van de Europese wetgeving op dit gebied. 

Motivatie Vóór de uitvoering van de maatregel tot installatie van de grasstroken langs de 
waterlopen, moet een aantal gegevens worden verzameld: 
- doeltreffendheid van de verschillende maatregelen op basis van de bodemgesteldheid 
die zich kan voordoen 
- mogelijke toepassingszones 
- financiële gevolgen van de maatregel voor de landbouwsector 
- de mogelijkheid van alternatieve financiering 
- enz.  
Vervolgens kunnen de voorwaarden voor de daadwerkelijke uitvoering van de maatregel 
worden vastgesteld 

Uitvoering Het onderzoek zal worden gelanceerd in 2016, voor een periode van minder dan één jaar 

Stappen Voorlopige planning 

1 Identificatie van een dienstverlener en afsluiting van het 
bijbehorende contract/de betreffende overeenkomst 

2016 - 2017 

Operator Dienstverlener geïdentificeerd 

Geassocieerde 
partners 

DGO3 - CIAE 

Verwachte impact Geen directe impact op de kwaliteit van het oppervlaktewater. De gegevens van het 
onderzoek zullen ons helpen de installatie van dergelijke stroken beter te benaderen en 
zo te zorgen voor een maximale efficiëntie van hun impact op de waterlopen. 

Betrokken zone(s) Voornamelijk het district van de Schelde 

Totale kosten 100.000 tot 150.000 euro 

Financieringsbron Beschermingsfonds voor het milieu 
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Informatiefiche van de maatregel  

0320_12 - Installatie van grasstroken langs waterlopen in het kader van 
agromilieumaatregelen vermeld in het Waalse plan voor landelijke ontwikkeling (WPLO) 

Onderwerp De installatie van deze grasstroken zal worden uitgevoerd op basis van drie 
agromilieumaatregelen: 
- aangelegde percelen; 
- aangelegde stroken; 
- agro-ecologisch actieplan. 
Deze drie agromilieumaatregelen zijn nieuwe maatregelen van de Europese 
verordening voor plattelandsontwikkeling die sinds 1 januari 2015 kunnen worden 
geactiveerd door de lidstaten in het kader van hun programma voor 
plattelandsontwikkeling 2014-2020 (PPO).  
Deze gerichte maatregelen worden onderworpen aan een deskundig oordeel dat de 
landbouwer moet volgen om zijn vergoeding te ontvangen.  
In gebieden die sterk worden getroffen door de landbouwactiviteit en waar de 
waterlichamen niet in goede toestand verkeren, zal de deskundige vragen om een 
grasstrook langs de waterlichamen aan te leggen. 
Deze agromilieumaatregelen worden voornamelijk geselecteerd via een coëfficiënt 
voor hoge selectie. 
In het kader van de agromilieumaatregel ‘aangelegde percelen’ zal een vergoeding van 
€ 600/ha worden betaald ter compensatie van de winst- en inkomstenderving. 
In het kader van de agromilieumaatregel ‘aangelegde stroken’ zal een vergoeding van 
€ 900/ha worden betaald ter compensatie van de winst- en inkomstenderving. 
In het kader van de agromilieumaatregel ‘agro-milieu-actieplan’ zal de steun waarvan 
de landbouwer kan genieten worden berekend op basis van de volgende formule: 
Steun (euro)=20.X+0,1.Y. waarbij X = het aantal hectare zoals bepaald op basis van de 
verzamelaanvraag en het steunverzoek van de landbouwer voor het jaar van indiening 
van het steunverzoek, met een plafond van 50. En Y = het totaalbedrag van alle andere 
agro-milieu-steun zoals bepaald op basis van de verzamelaanvraag en het 
steunverzoek van de landbouwer voor het jaar van indiening van het steunverzoek.   

Motivatie De vergoedingen zijn bedoeld ter compensatie van de vervanging van de bebouwing 
door een grasstrook en landbouwpraktijken die gunstig zijn voor het bereiken van de 
goede toestand van de waterlichamen.  

Uitvoering De maatregel is gericht op zones waar de oppervlaktewaterlichamen de goede 
toestand niet hebben bereikt in 2015 en die sterk worden blootgesteld aan 
verontreinigende stoffen uit agrarische activiteit in verband met akkerbouwgewassen. 
Dit betekent concreet dat de maatregel vooral van toepassing is op het district van de 
Schelde. 
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Stappen Voorlopige planning 

1 Goedkeuring van het Waals programma voor 
landelijke ontwikkeling (WPLO) 

2015 

2 Goedkeuring van een besluit van de Waalse 
regering en een ministerieel besluit met 
betrekking tot agromilieumaatregelen. 

2015 

3 Effectieve inwerkingtreding 2016 

Projectbeheerder Landbouwers 

Geassocieerde 
partners 

DGO3, Natagriwal 

Verwachte impact De maatregel zou moeten helpen om de concentraties van sediment, stikstof en 
gewasbeschermingsproducten te verminderen in de oppervlaktewateren, met 
gedeeltelijke compensatie van het financiële verlies voor de landbouwers. 

Betrokken zone(s) Voornamelijk het district van de Schelde 

Totale kosten Niet bepaald in dit stadium 

Financieringsbron Waals programma voor landelijke ontwikkeling (WPLO) (Europese medefinanciering 
tot 40% via het ELFPO, 60% door het Waals Gewest) 

 

  



 

Tweede beheerplannen 
Maatregelenprogramma 

 

               

 
 

Pagina  45 van 79 

Informatiefiche van de maatregel  

0330_02 - Ecologisch aandachtsgebied 

Onderwerp Tegen 2015 zal de meerderheid van de Waalse landbouwers 5% van de oppervlakte 
cultuurgrond (alle gewassen behalve blijvend grasland) moeten uitrusten met 
topografische kenmerken of gewassen die zijn aangemerkt als ecologisch 
aandachtsgebied, op basis van een gesloten lijst die is opgesteld in samenspraak met 
de Europese Commissie. Het primaire doel van deze nieuwe bepaling van het GLB is 
gericht op het behoud van de biodiversiteit door middel van een minimale ecologische 
vermazing van de gewassen en het behoud van de bodems. Deze maatregel heeft ook 
een invloed op de waterkwaliteit.  
De implementatie van deze maatregel is verplicht (behoudens uitzonderingen) en 
komt in aanmerking voor een groene betaling per hectare in het kader van de 
landbouwsteun van de 1e pijler. 
De volgende oppervlakken komen in aanmerking: 
- braakland 
- landschapselementen (hagen en houtsingels, geïsoleerde bomen, op één lijn of in 
groep, akkerranden, poelen en greppels) in of rond het landbouwperceel 
- bufferstroken onder bepaalde voorwaarden en andere bufferstroken 
- in aanmerking komende stroken (hectare) langs bossen 
- hakhout met korte omlooptijd 
- bodembedekkende wintergewassen of vanggewassen 
- stikstofbindende gewassen 

Motivatie Europese verplichting 

Uitvoering De maatregel is sinds 2015 van toepassing op het gehele grondgebied van Wallonië. 

Stappen Voorlopige planning 

1 Aanmelding van uitvoeringsmodaliteiten van de regeling 
aan de Europese Commissie 

2015 

2 Goedkeuring van een besluit van de Waalse regering en 
een ministerieel besluit.  

2015 

3 Effectieve inwerkingtreding 2015 

Operator Landbouwers 

Geassocieerde 
partners 

  

Verwachte impact Afhankelijk van de maatregelen die worden toegepast op het perceel, zou de 
maatregel moeten helpen om de concentraties van sediment, stikstof en 
gewasbeschermingsproducten te verminderen in oppervlakte- en grondwater, met 
gedeeltelijke compensatie van het financiële verlies voor de landbouwers. 

Betrokken zone(s) Heel Wallonië 

Totale kosten 0 EUR Waals Fonds (100% betaald door Europa) 

Financieringsbron Europese Unie/GLB 
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Informatiefiche van de maatregel  

0351_02 - Vermindering van de lozing van stikstof uit de landbouw door de verbetering van 
veerantsoenen 

Onderwerp De uitscheiding van stikstof in de ontlasting en urine van de dieren kan hoog zijn en is 
vooral afhankelijk van het type rund (zuivelkoe, stier, kalf, ...), zijn fysiologische 
toestand en zijn voeding. 
De maximale hoeveelheid stikstof die door een rund wordt vastgehouden, bedraagt 
niet meer dan 35% van het stikstofgehalte in zijn voeding. Zo wordt de productie van 
een melkkoe gemiddeld geschat op 90 kg stikstof per jaar (bron DBHS).  
Als het rantsoen niet correct wordt gewaardeerd of in geval van te veel in de pens 
afbreekbare eiwitten, nemen de lozingen in mest toe. Bovendien kan de gezondheid 
van het dier worden beïnvloed, kunnen de productiekosten toenemen en moet 
mogelijk gebruik worden gemaakt van medicinale middelen.  
Er loopt een project met als doel het beperken van de stikstoflozing door middel van 
een aangepast rantsoen en de verstrekking van informatie aan de landbouwers over 
de goede praktijken in verband met het veevoer.  

Motivatie Een aanzienlijk aantal oppervlaktewater- en grondwaterlichamen kent een 
nitraatconcentratie die hen niet in staat stelt om de ‘goede toestand’ te bereiken die 
wordt gevraagd door de Kaderrichtlijn Water. Om deze toestand te bereiken, moeten 
onder meer maatregelen aan de lozingsbron worden genomen, waaronder de 
stikstofuitscheiding door de veestapel. 
De Waalse veestapel bestaat uit 1.211.801 runderen (cijfer van DGO3 - Departement 
Bodem en Afvalstoffen) waarvan de stikstofproductie kan worden geschat op 
ongeveer 64.000 ton/jaar (uitgedrukt in totaal stikstof, op basis van DBHS). 
Vermindering van de stikstoflozingen door gebruik van een aangepast rantsoen kan 
bijdragen aan een betere waterkwaliteit. 

Uitvoering Het project omvat een tiental melkveebedrijven in waterlichamen die het risico lopen 
om de goede toestand niet te bereiken tegen 2021.  
Het project wordt toevertrouwd aan de experimentele boerderij van de Faculteit 
Diergeneeskunde van de Universiteit van Luik. 

Stappen Voorlopige planning 

1 Keuze van 12 veehouderijen, op vrijwillige basis van de 
exploitant, in waterlichamen die het risico lopen om de 
goede toestand niet te bereiken tegen 2021. 

2015 

2 Ingebruikname van een oplossing voor berekening van 
en toezicht op de rantsoenen. 

2015 

3 Opstelling van een instructiegids in verband met de 
voeding van kalveren en vaarzen. 

2016 

4 Op basis van de projectresultaten, reflectie over de 
mogelijkheid om de berekenings- en toezichtoplossing 
van de rantsoenen uit te breiden tot andere 
veehouderijen. 

2017 

Operator Waalse Overheidsdienst - DGO3 - Departement Leefmilieu en Water 
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Geassocieerde partners Vertegenwoordigers van de Ministeries van Landbouw en Milieu, het Waals Centrum 
Landbouwkundig Onderzoek (CRA-W), de vzw Fourrage-Mieux, AGRAOST, het 
Centrum voor Landbouweconomie, het Centrum van Michamps, en docenten 
veeteeltkunde. 

Verwachte impact De maatregel zou moeten helpen om de concentraties van stikstof te verminderen in 
oppervlakte- en grondwater, zonder nadelige financiële gevolgen voor de 
landbouwers. 

Betrokken zone(s) Wallonië 

Totale kosten € 160.000 incl. btw 

Financieringsbron Fonds voor Milieubescherming van de uitgavenbegroting voor 2014 van het WG. 
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Informatiefiche van de maatregel  

0360_02 - Steun aan de biologische landbouw 

Onderwerp In dit stadium stellen we vast dat de biologische landbouw veel minder ontwikkeld is in 
deze zones dan in de rest van het gebied. De sterk door de landbouw getroffen 
waterlichamen zijn voornamelijk gevestigd in de bebouwde zones. 
Een nieuw besluit van het Waals Gewest met betrekking tot de biologische landbouw 
wordt momenteel opgesteld en zal hulp bieden aan de belangrijkste BIO-geteelde 
percelen voor gewassen en graslanden. 
Dankzij deze wetswijziging zal de biologische landbouw meer worden aangemoedigd in 
waterlichamen die sterk worden beïnvloed door de landbouw en niet de juiste 
toestand hebben bereikt.  
Het verschil in aantrekkelijkheid tussen culturen-graslanden is meer uitgesproken dan 
vroeger.  

Motivatie Door overschakeling naar de biologische landbouw wordt het gebruik van kunstmest 
en bestrijdingsmiddelen overbodig.  

Uitvoering Deze extra steun wordt verleend via een aanpassing van de steunregeling die is 
voorzien in het Waals programma voor plattelandsontwikkeling (WPLO), dat de 
tweede pijler van het Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid vormt. 

Stappen Voorlopige planning 

1 Goedkeuring van het Waals programma voor landelijke 
ontwikkeling (WPLO) 

2015 

2 Vaststelling van het besluit van de Waalse regering 2015 

3 Effectieve inwerkingtreding 2016 en volgende jaren 

Operator Waalse Overheidsdienst - DGO3 - Departement Leefmilieu en Water. 

Geassocieerde 
partners 

DGO3 - Departement Europees Beleid en Internationale Overeenkomsten en 
Departement Steun 

Verwachte impact Verhoging van de biologische landbouwgebieden in de meest getroffen gebieden en 
evenredige vermindering van stikstof, fosfor en pesticiden waarvan een aanzienlijk 
deel, afhankelijk van de lokale context en de teeltmethoden, de waterkwaliteit kan 
aantasten. 

Betrokken zone(s) Teeltgebieden 

Totale kosten   

Financieringsbron Via het Waals programma voor plattelandsontwikkeling, met andere woorden 60% ten 
laste van de uitgavenbegroting van het Waals Gewest en 40% van de Europese 
begroting van het ELFPO. 
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Informatiefiche van de maatregel  

0369_12 - Uitvoering van het Waalse pesticidenreductieprogramma 

Onderwerp Het Waalse pesticidenreductieprogramma (PWRP) is het Waalse deel van het 
Nationaal Actieplan (NAPAN). Het is vastgelegd voor een periode van 5 jaar (2006-
2016). Dit eerste programma bestrijkt de periode 2013-2017. Het PWRP omvat 37 
regionale maatregelen en 6 nationale maatregelen. Het heeft betrekking op tien 
multidisciplinaire thema’s: fytolicentie, niet-professionele producten, voorlichting van 
het publiek, toezicht op de intoxicatie en blootstelling, bescherming van het aquatisch 
milieu en drinkwater, bescherming van specifieke zones, behandeling en opslag van 
farmaceutische producten (PPP) voor professioneel gebruik, geïntegreerde bestrijding, 
voorlichtingsdienst van de FFP, opvolging van het PWRP en NAPAN, controles en 
sanctiemaatregelen van het PWRP. Het grootste deel van de directoraten-generaal van 
de Waalse Overheidsdienst is hierbij betrokken en er wordt nauw samengewerkt met 
andere federale en gefedereerde entiteiten via de NAPAN Task Force. Meer informatie 
vindt u op  http://environnement.wallonie.be/pesticides. 

Motivatie Europese verplichting (artikel 4 van richtlijn 2009/128/EG). 

Uitvoering Het PWRP 2013-2017 zal in heel Wallonië worden uitgevoerd (afhankelijk van de 
overwogen maatregelen). Het is van toepassing voor alle partijen die te maken hebben 
met het thema ‘bestrijdingsmiddelen’: verkopers, verdelers, adviseurs, gebruikers van 
pesticiden, professionele en niet-professionele actoren, agrarische en niet-agrarische 
actoren ... 

Stappen Voorlopige planning 

1 Goedkeuring van het PWRP door de Waalse regering 19/12/2013 (pro 
memorie) 

2 Uitvoering van de maatregelen 2013-2017 

Operators DGO3 - Departement Milieu en Water 
DGO3 - Departement Ontwikkeling 
DGO3 - Departement Europees Beleid en Internationale Overeenkomsten 

Geassocieerde 
partners 

Alle andere departementen van de DGO3, DGO1 - Wegen en Snelwegen + 
Landschapsinrichting, DGO2 - Waterwegen + Economische en milieueffecten, DGO5 - 
Directie Milieugerelateerde gezondheid + Permanente Cel Leefmilieu-Gezondheid, 
DGO6 - Departement Tewerkstelling en Beroepsopleiding.                                                                                                           
Alle actoren die betrokken zijn bij het gebruik, de verdeling, het advies en de verkoop 
van de FFP.                                                                                                                                                          
Alle erkende en gesubsidieerde instellingen die betrokken zijn bij het thema 
‘pesticiden’.                                                                                                                            
NAPAN Task Force.  

Verwachte impact De toepassing van de maatregelen van het Waalse pesticidenreductieprogramma moet 
het mogelijk maken om geleidelijk aan een duurzaam gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen te bereiken en in het bijzonder, om de doelstellingen 
voor risicovermindering die zijn vastgelegd in het pesticiden- en 
biocidenreductieprogramma te verwezenlijken (daling van 50% van de milieueffecten 
in verband met niet-agrarisch gebruik en 25% van de milieueffecten in verband met 
agrarisch gebruik). 

http://environnement.wallonie.be/pesticides
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Betrokken zone(s) Heel Wallonië waarbij bepaalde maatregelen zijn opgericht op de waterlichamen met 
een risico door ‘pesticiden’. 

Totale kosten De nieuwe uitgaven die direct verband houden met de waterkwaliteit worden op € 
7.150.000 geraamd voor de periode 2016-2021. 
Let op: de begroting van het PWRP werd geraamd op € 70.500.000 ten laste van de 
uitgavenbegroting van het Waals Gewest voor 2013-2017 

Financieringsbron Begroting van het Waals Gewest (vele basisartikelen met betrekking tot de 
verschillende programma's). 
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Informatiefiche van de maatregel  

0371_12 - Pesticiden - waarschuwingssystemen 

Onderwerp Ontwikkeling van een gratis inrichting voor het geven van waarschuwingen per type 
gewas.  
De toepassing van de maatregelen van het Waalse pesticidenreductieprogramma moet 
het mogelijk maken om geleidelijk aan een duurzaam gebruik van fytofarmaceutische 
producten (FFP) te bereiken en in het bijzonder, om de doelstellingen voor 
risicovermindering die zijn vastgelegd in het pesticiden- en biocidenreductieprogramma 
te verwezenlijken (daling van 50% van de milieueffecten in verband met niet-agrarisch 
gebruik en 25% van de milieueffecten in verband met agrarisch gebruik).  
Dit systeem beoogt een daling van het gebruik van pesticiden door verstrekking van 
betere informatie aan de betrokken actoren door waarschuwingsmaatregelen (met 
uitnodiging om onmiddellijk een behandeling uit te voeren) en preventieve maatregelen 
(bijv. wanneer de omstandigheden gunstig zijn na oogst, waarschuwingen die 
herinneren aan de voordelen van stoppelploegen en vals zaaibed voor het beheer van 
de slakkenpopulatie en het onkruid). Het draait rond het stroomlijnen, coördineren en 
harmoniseren van de waarschuwingen die bedoeld zijn voor de producenten in alle 
culturen. 

Motivatie Deze maatregel moet leiden tot een daling van het gebruik van pesticiden door de 
landbouwers, en andere professionals en individuen die gebruik maken van FFP. 

Uitvoering Oprichting van een centrum voor de coördinatie en verspreiding van de 
waarschuwingen. 

Stappen Voorlopige planning 

1 Bepaling van de behoeften in de bestaande proefcentra en 
ondersteuning ervan 

2015-2018 

2 Ontwikkeling van de coördinatie- en verspreidingstools 
van de informatie 

2016-2018 

Operator Waalse Overheidsdienst - DGO3                                                                     

Geassocieerde 
partners 

College van producenten 
Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek van Wallonië  
 
Vertegenwoordigers van landbouworganisaties (FWA, FUGEA, UNAB)  
Inter-Environnement  
Wallonië  
 
Erkende en gesubsidieerde agentschappen (Regionaal Comité PHYTO, Phyteauwal, Cel 
Diagnose pesticiden-waterwinningsgebieden van het CRA-W ...) 

Verwachte impact Vermindering van het gebruik van pesticiden 

Betrokken zone(s) Wallonië 

Totale kosten Te bepalen: tussen de € 400.000 en € 800.000/jaar. 

Financieringsbron Voor rekening van de uitgavenbegroting van het Waals Gewest.  
Beschermingsfonds voor het milieu - sectie Water. 
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Informatiefiche van de maatregel  

0400_12 - Kennis van de verbanden tussen de kwaliteit van vervuild water en vervuilde 
locaties 

Onderwerp We verstaan onder vervuilde locaties, centra voor technische ingraving, oude 
huisvuilopslagplaatsen en herin te richten ruimten (S.A.R.). 
Het toekomstige ‘bodemdecreet’ in verband met het beheer van potentieel 
verontreinigde gronden zal de implementatie ondersteunen van een geïntegreerd 
grondbeheerbeleid dat tot nu toe werd georganiseerd op basis van ongeschikte 
wetgeving inzake afvalstoffen en tankstations.  
Dit geïntegreerde beleid is gebaseerd op het risicobeheer voor de gezondheid en het 
milieu. Het omvat in het bijzonder: 
 
- de opstelling van een gecentraliseerde databank in verband met de 
bodemgesteldheid. Er bestaat vandaag geen volledige inventaris van potentieel 
verontreinigde gronden, maar alleen een aantal ongecoördineerde inventarissen met 
weinig milieugegevens; 
- de opstelling van interpretatiecriteria voor de verontreiniging van het grondwater, in 
termen van risico's voor de gezondheid en het milieu (bodemkwaliteitnormen, risico-
evaluatie-instrumenten). 

Motivatie Het doel van de maatregel is om meer inzicht te verwerven in de vervuilde locaties 
(inventarisatie, karakterisering) en hun gevolgen voor de waterkwaliteit om zo bij te 
dragen aan de prioritering van hun herstel. 

Uitvoering De uitvoering van de maatregel vereist de medewerking van een aantal diensten van 
de Waalse Overheidsdienst (DGO2, DGO3, DGO4) en SPAQUE S.A. voor het verkrijgen 
van bijgewerkte/gevalideerde gegevens.  
Door vergelijking van de resultaten van de studie voor karakterisering van de 
meetnetwerken voor de waterkwaliteit, kunnen we ons beter richten op vervuilde 
locaties die een aanzienlijke invloed hebben op de waterkwaliteit. 

Stappen Voorlopige planning 

1 Reflectie van de Waalse Overheidsdienst over de 
huidige stand van de gegevens en de behoeften van de 
Kaderrichtlijn Water (binnen een werkgroep die moet 
worden opgericht). 

2015 

2 Gegevensverwerking en confrontatie met de toestand 
van de oppervlakte- en grondwaterlichamen. 

2016 

3 Onderzoek naar verbanden tussen verontreinigde 
locaties en de geobserveerde kwaliteit van de 
waterlichamen. 

2021 

4 Voorstel van specifieke maatregelen ter vermijding van 
diffuse verontreiniging van verontreinigde locaties die 
van invloed zijn op de waterkwaliteit. 

2021 

Operators DGO3 - Directies Oppervlaktewater en Grondwater 
- Directie Bodembescherming 
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Geassocieerde 
partners 

Waalse Dienst voor Afvalstoffen - Directie Bodembescherming.  
Directoraat-generaal van Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie 
(DGATLPE - DGO4) 
Operationeel Directoraat-generaal Mobiliteit en Waterwegen (DGO2) Openbare 
maatschappij voor hulpverlening inzake de verbetering van het leefmilieu ( SA 
SPAQuE)  
Industriële spelers, exploitanten, gemeenten. 

Verwachte impact Verbetering van de kwaliteit van de waterlichamen in slechte toestand door 
gegevensvalidering van de vervuilde locaties, verbeterde karakterisering van de 
locaties en het leggen van verbanden met bepaalde verontreinigende stoffen die zijn 
geïdentificeerd door de meetnetwerken. 

Betrokken zone(s) De maatregel zal in de eerste plaats van toepassing zijn op de grondwaterlichamen 
waarvan de oppervlaktewaterlichamen deel uitmaken van de stroomgebieden van 
de Maas-stroomafwaarts, de Samber, de Haine, de Schelde-Leie en de Vesder. 

Totale kosten De maatregel vereist de inzet van 1 VTE niveau A gedurende 6 jaar met andere 
woorden € 300.000 (bestaande medewerker), voor rekening van de 
uitgavenbegroting van het Waals Gewest. 

Financieringsbron Niet van toepassing 
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Informatiefiche van de maatregel  

0410_12 - Herstel van de laterale continuïteit van de waterlopen 

Onderwerp De laterale continuïteit van de waterlopen is een belangrijke parameter voor hun 
hydromorfologische karakterisering.  
Deze werden vaak gecorrigeerd of afgedamd in het verleden en hebben de kans 
verloren om vrij te meanderen in de alluviale vlakte. Verschijnselen zoals insnijding van 
de bedding (dieper dan normaal) hebben ook geleid tot een scheiding van de bedding 
en de hydraulische aanhorigheden (armen zonder vertakkingen, vochtige zones ...), die 
nu uitsteken boven het stroomvoerende bed van de waterloop. Maar deze zijn 
elementen zijn belangrijk om de biodiversiteit van de waterlopen, en de kwaliteit van 
de biologische indicatoren (vissen, macro-ongewervelden, waterplanten ...) te 
waarborgen. In gebieden waar de laterale continuïteit iets is veranderd, moet dit 
kenmerk in stand worden gehouden (behalve in het kader van de bescherming van 
goederen en personen). 

Motivatie Het bereiken van de milieudoelstellingen voor natuurlijke waterlichamen of het 
hydromorfologische herstel van bepaalde ervan, vraagt om het herstel van de laterale 
continuïteit van de waterlopen, de aanleg van paaigebieden, de heraansluiting van de 
hydraulische aanhorigheden en zelfs de vrije meandering in de winterbedden van de 
waterloop. 
De habitats en soorten van communautair belang in de aquatisch milieus hebben ook 
baat bij deze verbeteringen. 

Uitvoering De waterlichamen met een sterke antropogene druk die de laterale continuïteit van de 
rivieren beperkt, zijn geïdentificeerd. De waterlichamen waarvoor met prioriteit 
herstelmaatregelen moeten worden uitgevoerd, zijn opgenomen op een lijst. Dit geldt 
voor zowel sterk veranderde waterlichamen als natuurlijke waterlichamen die geen 
goede ecologische toestand kunnen bereiken.  
Deze herstellingen zullen worden uitgevoerd onder begunstiging van de huidige 
beheerswerken die worden uitgevoerd door de beheerders van de waterlopen of onder 
begunstiging van specifieke herstelprogramma's (Life-programma’s, Europees 
Visserijfonds ...) 

Stappen Voorlopige planning 

1 Opstelling van de lijst van de wetlands die moeten worden 
gerecreëerd of dammen die moeten worden opgemaakt 
(in uitvoering) 

2015 

2 Lancering van de studieprocedures en inrichtingswerken 
(hetzij door middel van overheidsopdrachten hetzij bij 
bestuursrechtelijke bepaling) 

2016 tot 2021 

Operators De beheerders van de waterlopen (Waalse Overheidsdienst, provincies, gemeenten). 

Geassocieerde 
partners 

Rivierencontracten 

Verwachte impact Verbetering van de morfologische kwaliteit van de waterlopen en hun ecologische 
kwaliteit. 

Betrokken zone(s) Alle soorten van de waterwegen en waterlopen in Wallonië. 
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Totale kosten € 1.714.445 tijdens de periode 2015 tot 2021. (€ 689.445, gedeeltelijk of volledig ten 
laste de partnerprovincies en -gemeenten, € 1.025.000 ten laste van het Waals Gewest). 

Financieringsbron Eigen budget voor de beheerders van de waterlopen (Waals Gewest, provincies, 
gemeenten) De mogelijkheid van een Europese financiële tegemoetkoming zal worden 
onderzoek (Life-programma, programma voor plattelandsontwikkeling ...). 
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Informatiefiche van de maatregel  

0420_12 - Herstel van de longitudinale continuïteit van de waterlopen 

Onderwerp De laterale longitudinale van rivieren is een belangrijke parameter voor hun 
hydromorfologische kwaliteit.  
De vrije verplaatsing van de levende dierlijke en plantaardige organismen, evenals het 
transport van sediment staan garant voor de biodiversiteit en de ecologische kwaliteit 
van de waterlopen. Naar aanleiding van door de mens veroorzaakte pressiefactoren, 
die soms uit een ver verleden stammen, wordt dit vrije verkeer momenteel belemmerd 
door verschillende factoren (dammen, baaien, grote ijsdammen ...). Hier moet iets aan 
worden gedaan. Het voorbeeld van de vissen is uitermate illustratief in dit opzicht. 

Motivatie Het vermogen van de vissoorten om hun levenscyclus zonder belemmering te voltooien 
wordt vereist door diverse Europese voorschriften (of het nu gaat om grote migraties of 
eenvoudige verplaatsingen tussen fok- en/of foerageergebieden). Deze 
bewegingsvrijheid garandeert het behoud van de biodiversiteit en de ecologische 
kwaliteit van de waterlopen. 

Uitvoering De waterlichamen met een sterke antropogene druk die de longitudinale continuïteit 
van de rivieren beperkt, zijn geïdentificeerd. Er is een volledige inventaris van de 
belemmeringen voor het vrije verkeer van de vissen opgesteld. Dit geldt voor zowel 
sterk veranderde waterlichamen als natuurlijke waterlichamen die geen goede 
ecologische toestand kunnen bereiken. Er werden ook hoofdassen voor de 
bewegingsvrijheid van de vissen bepaald.  
In een eerste stadium zullen de herstelinspanningen worden geconcentreerd op de 
grote en onoverkomelijke obstakels van deze hoofdassen.  Deze herstellingen zullen 
worden uitgevoerd onder begunstiging van de huidige beheerswerken die worden 
uitgevoerd door de beheerders van de waterlopen of onder begunstiging van specifieke 
herstelprogramma's (Life-programma’s, Europees Visserijfonds ...) 

Stappen Voorlopige planning 

1 Bevestiging van de lijst van de prioritaire belemmeringen 
over de periode (2015-2021) 

2015 

2 Lancering van de studieprocedures en inrichtingswerken 
(hetzij door middel van overheidsopdrachten hetzij bij 
bestuursrechtelijke bepaling) 

2016-2021 

Operators De beheerders van de waterlopen (Waalse Overheidsdienst, provincies, gemeenten). 

Geassocieerde 
partners 

Rivierencontracten 

Verwachte impact Verbetering van de morfologische kwaliteit van de waterlopen en hun ecologische 
kwaliteit. 

Betrokken zone(s) Alle soorten van de waterwegen en waterlopen in Wallonië. 

Totale kosten € 12.030.000 over de periode 2015 tot 2021.  
(€ 7.420.000 ten laste van het Waals Gewest - DGO3 
€ 3.650.000 ten laste van het Waals Gewest - DGO2  
€ 960.000 volledig of gedeeltelijk ten laste van de partnerprovincies en -gemeentes).  
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Financieringsbron Budget van de beheerders van de betrokken waterlopen. De mogelijkheid van een 
Europese financiële tegemoetkoming zal worden onderzocht (Life-programma, 
programma voor plattelandsontwikkeling ... indien hiervoor mogelijkheden zijn). 
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Informatiefiche van de maatregel  

0440_12 - Herstel en beheer van het ooibos van de waterlopen 

Onderwerp De aanwezigheid van ooibossen die bestaan uit inheemse soorten is een belangrijke 
parameter om de goede ecologische toestand van de waterlopen te waarborgen. Waalse 
oeverbossen, die vaak de vorm hebben van overlinten, ondersteunen de handhaving van de 
oevers, de uitwisseling tussen het aquatisch en terrestrisch milieu, of worden gebruikt als 
toevluchtsoorden of habitats voor de voortplanting voor vele diersoorten.  
Zij spelen een doorslaggevende rol in de karakterisering van de hydromorfologische 
kwaliteit van de waterlichamen en ook een bufferrol in relatie tot de antropogene druk als 
gevolg van de landbouw of de verstedelijking (beperking van de impact van de afvloeiing, 
bodemverstopping, de inspoeling van vermestende stoffen in de waterloop). 

Motivatie De verwezenlijking van de milieudoelstellingen voor de natuurlijke waterlichamen of het 
herstel van een aantal sterk veranderde waterlichamen vereist in bepaalde gevallen het 
herstel van de ooibossen met inheemse soorten. 
Veel van deze ooibossen worden geassocieerd met een habitat van prioritair communautair 
belang (alluviaal elzenbos en essenbos 91E0). 

Uitvoering Het beheer van de ooibossen vereist een frequente onderhoudsinterventie van de 
waterlichamen.  
Het herstel van de ooibossen, door herbeplanting of installatie van oeveromheiningen, zal 
worden uitgevoerd in de waterlichamen die zijn geïdentificeerd als een prioriteit voor dit 
soort maatregelen.  

Stappen Voorlopige planning 

1 Bevestiging van de ontwerp-lijst van de locaties waar de 
ooibossen moeten worden hersteld en beheerd 

2015 

2 Uitvoering van de herstel- en beheerswerken 2016 tot 2021 

Operators De beheerders van de waterlopen (Waalse Overheidsdienst, provincies, gemeenten). 

Geassocieerde 
partners 

Rivierencontracten 

Verwachte 
impact 

Verbetering van de morfologische kwaliteit van de waterlopen en hun ecologische kwaliteit. 

Betrokken 
zone(s) 

Alle soorten van de waterwegen en waterlopen in Wallonië.  

Totale kosten In de periode 2015 tot 2021: 
- € 13.500.000 (€ 9.000.000 voor onderhoudswerken in de uitgavenbegroting van het 
Waalse Gewest en € 4.500.000 voor rekening van de partnerprovincies en -gemeenten). 
- € 7000 voor het herstel (€ 4000 ten laste van het Waals Gewest, € 3.000 ten laste van de 
partnerprovincies en -gemeenten). 

Financieringsbron Eigen budget van de beheerders van de waterlopen (Waals Gewest, provincies, 
gemeenten). 
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Informatiefiche van de maatregel  

0470_12 - Verwezenlijking van de doelstellingen in de Natura 2000-gebieden  

Onderwerp De verwerving van de goede ecologische toestand (of het goede ecologische potentieel) 
van de waterlichamen werd als voldoende beoordeeld voor het onderhoud of het herstel 
van de habitats en de populaties van de Natura 2000-soorten in waterlopen, waaronder de 
‘vogelsoorten’ die in de aquatische habitat leven.  
Toch moet de zeer goede toestand worden bereikt voor de waterlichamen met 
parelmosselpopulaties of waterlichamen stroomopwaarts van deze lichamen. 

Motivatie De Europese richtlijnen en verordeningen met betrekking tot de biodiversiteit in de 
waterlopen vereisen het behoud van de staat van instandhouding van de habitats en de 
betrokken soorten of hun herstel wanneer de toestand onvoldoende wordt geacht voor de 
levensvatbaarheid van een soort of een habitat. Hier moet rekening mee worden gehouden 
in de milieudoelstellingen die worden toegeschreven aan de waterlichamen. De 
betreffende beheersmaatregelen zijn trouwens ook opgenomen in de aanwijzingsbesluiten 
van de beschermde ‘Natura 2000’-gebieden.  

Uitvoering Opstelling van de lijst van de waterlichamen met risico op het niet bereiken van de goede 
ecologische toestand/het goede ecologische potentieel, vervolgens vaststelling van de 
nodige maatregelen om de goede toestand/het goede potentieel (of zelfs de zeer goede 
toestand voor parelmossels) te bereiken. 

Stappen Voorlopige planning 

1 Opstelling van de lijst van de 
waterlichamen met risico op het 
niet bereiken van de goede 
toestand/het goede ecologische 
potentieel 

2015 

2 Vaststelling van de nodige 
maatregelen voor het bereiken 
van de goede ecologische 
toestand (of de zeer goede 
toestand voor parelmossels). 

2016 tot 2021 

Operators Beheerders van de waterlopen (Waals Gewest, provincies, gemeenten). 

Geassocieerde 
partners 

Oevereigenaars 

Verwachte 
impact 

Naleving van de Europese verplichtingen op het gebied van het behoud of de 
instandhouding van de habitats en soorten van communautair belang. 

Betrokken 
zone(s) 

Alle waterlichamen met soorten of habitats van communautair belang, met andere 
woorden het complete Waalse rivierennetwerk. 

Totale kosten € 9.614.675 voor de periode 2016 - 2021 (€ 6.462.969 voor rekening van het Waals Gewest, 
€ 3.151.706 volledig of gedeeltelijk voor rekening van de partnerprovincies en -gemeenten). 

Financieringsbron Jaarlijkse begrotingen van de beheerders van de betrokken waterlopen.  
De mogelijkheid van een Europese financiële tegemoetkoming zal worden onderzocht (Life-
programma, programma voor plattelandsontwikkeling ... ). 
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Informatiefiche van de maatregel  

0480_02 - Vaststelling van het verband tussen de afhankelijke terrestrische ecosystemen 
(ATE) en grondwater. 

Onderwerp De maatregel is bedoeld om rekening te houden met de A.T.E. in het beheer van het 
grondwaterlichamen in overeenstemming met de eisen van de Kaderrichtlijn Water.                                                                      
De betrokken diensten van de administratie hebben eerst afspraken gemaakt over hun 
definitie en indeling van de A.T.E. om hiermee rekening te houden.  
De volgende stappen moeten nog worden ondernomen: 
- Bepaling van een identificatieprocedure van de A.T.E., met in het bijzonder de bepaling van 
de relatie met het grondwaterlichaam, de benodigde stromingssnelheid ... , en rekening 
houdend met de werken in de verschillende toezichtsgroepen van de Kaderrichtlijn Water (e-
Flow-groep, groep klimaatveranderingen, enz.); 
- vergelijking van de procedure met de realiteit in het veld, door selectie van bekende de 
testlocaties (RAMSAR); 
- aanvatting van de werken voor de aanwijzing van de A.T.E.;  
- bepaling en bewaking van de toestand van de A.T.E., wat doorslaggevend zal zijn voor de 
maatregelen in de grondwaterlichamen; 
- onderzoek naar en uitvoering van de corrigerende maatregelen voor de 
grondwaterlichamen en de A.T.E. die in slechte toestand verkeren. Deze laatste fase zal 
tijdens de 3e cyclus beheerplannen (2022-2027) worden gelanceerd. 

Motivatie De maatregel voldoet aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water. 

Uitvoering Oprichting van een multidisciplinaire werkgroep: Werkgroep Afhankelijke terrestrische 
ecosystemen (WG A.T.E.). 
Lancering van studies en overeenkomsten met externe partners.  

Stappen Voorlopige planning 

1 Oprichting van de multidisciplinaire werkgroep. Uitgevoerd in november 
2014 

2 Identificatieprocedure van de A.T.E. in het veld en toepassing op 
de RAMSAR-locaties. 

2015 - 2016 

3 Aanwijzing van de locaties. 2016 en volgende jaren 

4 Definitie van de status van de A.T.E. en hun toezicht. Indien 
nodig, identificatie en uitvoering van corrigerende maatregelen. 

2016 en volgende jaren 

Operator DGO3 - Directie Grondwateren 

Geassocieerde 
partners 

WG A.T.E. (DGO3 - Departement Natuur en Bossen, Departement Onderzoek naar het 
Natuurlijk en Landbouwmilieu, Directie Oppervlaktewateren, Directie Grondwateren). 
Waalse Commissie voor Onderzoek en Bescherming van de Ondergrondse sites (CWEPSS) 

Verwachte 
impact 

Algemene bewaking van de grondwaterlichamen. 

Betrokken 
zone(s) 

Heeft betrekking op alle grondwaterlichamen. 
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Totale kosten € 78.000 uitgezonderd herstelmaatregelen die niet bekend zijn in dit stadium. De kosten 
zullen worden opgenomen in het bewakingsprogramma van de Kaderrichtlijn Water, zonder 
verhoging van de huidige begroting. 

Financieringsbr
on 

Het toezicht wordt al uitgevoerd in de algemene uitgavenbegroting van het WG en vereist 
geen verdere aanvulling. 
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Informatiefiche van de maatregel  

0485_02 - Bijdrage van wetlands aan de regulering van diffuse verontreiniging 

Onderwerp Wetlands zijn natuurlijke milieus, en belangrijke spelers in de regulering van de hydrologie van 
de stroomgebieden en in de strijd tegen overstromingen. Ze vereisen onderhoud vanuit het 
oogpunt van de bescherming van het water, de fauna, de flora, en dus van de biodiversiteit in 
het algemeen. 
Wetlands kunnen worden beschouwd als putten omdat ze bepaalde elementen opslaan, 
verwerken of elimineren.  
Ze hebben in het bijzonder een bufferrol (tijdelijke onderschepping en retentie) en een 
zuiverende rol (stikstofafbraak en biologische afbraak).  
Wetlands dragen ook bij aan de regulering van de diffuse verontreiniging (stikstof, fosfor). 
Er werden experimenten uitgevoerd om deze regulerende rol te versterken, maar ze zijn niet 
allemaal succesvol omdat wetlands complexe omgevingen zijn om te beheersen, en al 
helemaal als ze een ‘multifunctionele’ rol voor de opslag, retentie en zuivering moeten 
vervullen. 

Motivatie De diffuse verontreiniging van menselijke of agrarische oorsprong, met name door nitraten, 
fosfor en pesticiden, is een grote zorg en een belemmering voor het verkrijgen van de goede 
toestand van de waterlichamen. 
Ondanks de genomen maatregelen, zowel in de behandeling van huishoudelijk afvalwater 
(fiche 0010), als ten aanzien van de landbouw (bijvoorbeeld 0245 fiches (DBHS) - 0369 
(pesticiden)), blijft het moeilijk om deze diffuse lozingen te beheersen. 
 
Het doel van de maatregel bestaat in het evalueren en voorstellen van systemen die zonder 
nadelige gevolgen voor de biodiversiteit het volgende kunnen combineren: de strijd tegen 
overstromingen, de zuivering van huishoudelijk afvalwater en de vermindering van de lozingen 
van stikstof uit de landbouw en/of pesticiden in waterlichamen of deelstroomgebieden van 
deze waterlichamen, waar deze twee parameters verantwoordelijk zijn voor het niet bereiken 
van de goede toestand. 

Uitvoering Ten eerste, de uitvoering van een wetenschappelijke analyse van het probleem en een 
evaluatie van de ervaringen in het buitenland. 
Ten tweede, de identificatie van de stroomgebieden die zich lenen voor de installatie van deze 
‘multifunctionele’ wetlands. 
Tot slot de evaluatie van de gebruikte middelen en de uitvoering van een proefproject. 

Stappen Voorlopige planning 

1 Wetenschappelijke analyse 2015-2016 

2 Identificatie van de ‘kandidaat’-
stroomgebieden 

2016-2017 

3 Uitvoering van oplossingen - 
proefprojecten 

2018-2021 

Operator Waalse Overheidsdienst - DGO3 - Departement Leefmilieu en Water 

Geassocieerde 
partners 

Universiteiten 
SPGE, Waalse Federatie van Landbouw, NitraWal, Phyteauwal, CRA-W 

Verwachte 
impact 

Het bereiken van de goede toestand van een waterlichaam met landelijk karakter dat de 
goede toestand niet bereikt door toedoen van de landbouw en sector van de huishoudens. 
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Betrokken 
zone(s) 

Te bepalen tijdens de studie 

Totale kosten € 100.000 voor een wetenschappelijke analyse, de identificatie van geschikte zones en de 
ontwikkeling van technische oplossingen. 
De kosten voor de uitvoering kunnen in dit stadium niet worden beoordeeld. 

Financieringsbron Voor rekening van de uitgavenbegroting van het Waals Gewest.  
Beschermingsfonds voor het milieu. 
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Informatiefiche van de maatregel  

0490-02 - Handhaving van minimale ecologische stromen in waterlopen 

Onderwerp De goede werking van de aquatische ecosystemen wordt bepaald door het behoud van de 
minimale stromingssnelheden die de dier- en plantensoorten in staat stellen om hun 
levenscyclus te voltooien. Deze parameter is vooral bepalend voor de kwaliteit van de 
biologische indicatoren, en verstoort het behoud van de staat van instandhouding van de 
soorten en habitats van communautair belang. De integriteit van de hydrologische cyclus is 
ook een belangrijke factor voor het bereiken van de goede ecologische toestand van de 
waterlichamen. 

Motivatie De verwezenlijking van de milieudoelstellingen voor de natuurlijke waterlichamen of het 
hydromorfologische herstel van een aantal waterlichamen vereist het behoud van minimale 
stromingssnelheden. Het is daarom van essentieel belang om wettelijke voorschriften op te 
stellen om deze minimale ecologische stromen te garanderen, de verwerving van de goede 
ecologische toestand (of zeer goede ecologische toestand indien van toepassing) staat of valt 
immers met deze parameter. 

Uitvoering Ten eerste moet de lijst worden goedgekeurd van de waterlichamen waar de waterafnamen 
problematisch zijn voor de naleving van de milieudoelstellingen. Vervolgens moeten de 
nodige stromingssnelheden worden geëvalueerd en moeten de wettelijke voorschriften 
(sectorale voorwaarden) worden opgesteld om deze te bereiken. 

Stappen Voorlopige planning 

1 De bevestiging van de lijst van de waterlichamen waarin de 
minimale ecologische stromingssnelheid niet wordt bereikt. 

2016 

2 De opstelling van een verordening met betrekking tot de 
minimale stromingssnelheid die in de waterlopen moet worden 
gewaarborgd. 

2019 tot 2021 

3 De vaststelling van de minimale stromingssnelheden voor de 
betrokken installaties 

2021 en volgende jaren 

Operators Waalse Overheidsdienst- DGO3 en DGO2 

Geassocieerde 
partners 

Belanghebbenden (visserij-, industriële en kajakfederaties, enz.) 

Verwachte 
impact 

Een gegarandeerd behoud van de goede werking van de aquatische ecosystemen en de 
naleving van de milieudoelstellingen 

Betrokken 
zone(s) 

Wallonië 

Totale kosten De maatregel vereist de inzet van 1/2 VTE niveau A gedurende 6 jaar met andere woorden € 
150.000 (bestaande medewerker), voor rekening van de uitgavenbegroting van het Waals 
Gewest. 

Financieringsb
ron 

Niet van toepassing 
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Informatiefiche van de maatregel  

0520_12 - Exploitatie van hydro-elektrische energie die onschadelijk is voor aquatische 
ecosystemen 

Onderwerp Er moet een wettelijk kader worden ontwikkeld om de negatieve milieueffecten van de 
hydro-elektrische energie te minimaliseren. Dit kader moet onder meer bepalingen 
bevatten in verband met: 
- de vaststelling van een stromingssnelheid die is voorbehouden voor de biologische 
functie van het waterlichaam, vooral in de aftakkingen van kortgesloten 
waterlichamen (zie fiche 0490_02) 
- de garantie van vrij verkeer van de vissen zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts 
(zie fiche 0420_12) 
- minimalisering van de vissterfte door botsing met de turbine. Het gebruik van 
ichtyocompatibles turbines moeten verplicht worden gemaakt; 
- de werkwijze van de turbine om de nadelige gevolgen van plotselinge veranderingen 
in de waterstand te beperken (hydropeaking). 

Motivatie De maatregel dient voor de handhaving of het herstel van de aquatische ecosystemen, 
in het bijzonder de vispopulaties op bevaarbare en onbevaarbare waterlichamen.  
Deze maakt de naleving van de internationale regelgeving en verplichtingen mogelijk. 

Uitvoering De technische voorschriften van de maatregel worden uitgevoerd: 
- tijdens het onderzoek naar de individuele vergunningen/machtigingen voor projecten 
met hydro-elektrische energie 
- door de aanname van de voorschriften met betrekking tot de milieuvergunning. 

Stappen Voorlopige planning 

1 Goedkeuring van een ontwerp-besluit van de Waalse 
Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse 
Regering van 4 juli 2002 tot bepaling van de lijst van de aan 
een milieueffectstudie onderworpen projecten en van de 
ingedeelde installaties en activiteiten (wijziging van de 
drempelwaarden van de geïnstalleerde capaciteit van de 
hydro-elektrische centrales voor de indeling van deze 
centrales). 

2017 

2 Opstelling en vaststelling van de sectorale en integrale 
voorwaarden voor de exploitatie van de hydro-elektrische 
centrales van klasse 2 en 3. 

2017 

Operator DGO3 - Directie Preventie van de verontreinigingen 

Geassocieerde 
partners 

DGO3 - Directie Onbevaarbare waterwegen en Directie Jacht-Vissen 
(Visserijdepartement) 
DGO2 - Waterwegen 
Provinciale technische diensten en gemeenten 
Exploitanten van de hydro-elektrische centrales 

Verwachte impact Verbetering van de ecologische en hydromorfologische toestand van de betrokken 
waterlichamen. 
Behoud of herstel van de vispopulaties.  
Naleving van de Kaderrichtlijn Water. 
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Betrokken zone(s) Alle soorten waterwegen en waterlichamen in Wallonië 

Totale kosten De maatregel vereist de inzet van 1 VTE niveau A in 2017 jaar met andere woorden € 
50.000 (bestaande medewerker), voor rekening van de uitgavenbegroting van het 
Waals Gewest. 

Financieringsbron Niet van toepassing 
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Informatiefiche van de maatregel  

0530_12 - Verbetering van de kwaliteit van het zwemwater 

Onderwerp Een officiële badzone in het Waals Gewest vereist:                                                 
- een jaarlijkse controle van de biologische kwaliteit (intestinale enterokokken en 
Escherichia coli) en de aanwezigheid/afwezigheid van cyanobacteriën tijdens het 
badseizoen;  
- de periodieke herziening van de profielen van het zwemwater. Het profiel bestaat uit een 
identificatie van alle verontreinigingsbronnen stroomopwaarts van de badzone die de 
kwaliteit ervan kunnen beïnvloeden. Het bevat ook een beschrijving van de zone en zijn 
specifieke kenmerken. De profielen moeten regelmatig worden bijgewerkt (om de 2 jaar als 
de kwaliteit slecht is, om de 3 of 4 jaar als de kwaliteit goed is); 
- de aanduiding of aanpassing van een stroomopwaartse zone, dat wil zeggen, de 
beschermingszone van de badzone; 
- de vermindering van verontreinigingsbronnen zowel in de stroomopwaartse zone als in de 
badzone zelf. 

Motivatie Europese verplichting (in toepassing van richtlijn 2006/7/EG). 

Uitvoering De verbetering van de kwaliteit van het zwemwater vereist een jaarlijkse monitoring van de 
kwaliteit van de zones en de regelmatige actualisering van zwemwaterprofielen. 
Als de geactualiseerde profielen duiden op een slechte afstemming van de bestaande 
beschermingszone (stroomopwaartse zone) op de verontreinigingsbronnen die de kwaliteit 
van de badzone beïnvloeden, moet worden overgaan tot de aanpassing van de 
stroomopwaartse zone. 
Indien nodig moeten mogelijke verontreinigingsbronnen worden geminimaliseerd waarvan 
is aangetoond dat ze invloed hebben op de kwaliteit van een zone.  

Stappen Voorlopige planning 

1 Jaarlijkse monitoring van de bacteriologische kwaliteit van de 
badzones 

2016 tot 2021 

2 Regelmatige herziening van de zwemwaterprofielen 2016 tot 2021 

3 Wijziging van de bestaande stroomopwaartse zones voor zones 
met een slechte kwaliteit. 

2016 tot 2021 

4 Vermindering van de verontreinigingsbronnen in niet-conforme 
beschermingszones en badzones 

2016-2017 

Operators DGO3- Departement Milieu en Water 
Openbare Maatschappij voor Waterbeheer (SPGE)  

Geassocieerde 
partners 

Andere tussenpersonen: Gemeenten, particulieren, landbouwers 

Verwachte 
impact 

Naast het toezicht op de naleving van de kwaliteit van de badzones, helpt de maatregel om 
de badzones in overeenstemming te brengen. 

Betrokken 
zone(s) 

Alle zones waarvoor toezicht op de kwaliteit moet worden gehouden en waarvoor de 
profielen moeten worden geactualiseerd.                                         
14 niet-conforme gebieden wat betreft de vermindering van de verontreinigingsbronnen en 
de actualisering van de stroomopwaartse zones. 
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Totale kosten € 3,5 miljoen: budget is voornamelijk afkomstig van maatregel 0010, 0020 en 0060 met 
betrekking tot de collectieve en zelfstandige sanering. 

Financieringsbro
n 

Openbare Maatschappij voor Waterbeheer, Waals Gewest, gemeenten, particulieren, 
landbouwers. 
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Informatiefiche van de maatregel  

0580_02 - Opwaardering van water uit diepe geothermie 

Onderwerp Op dit moment gebruiken drie diepe putten de diepe watervoerende laag in de regio 
van Bergen voor de voorziening van de warmtepompen.  
Er worden ook enkele projecten overwogen voor diepe boringen om het water te 
gebruiken voor de voorziening van warmtepompen of de generatie van elektriciteit.  
 
Het gekoelde water wordt teruggeleid naar het hydrografische netwerk. Dit water kan 
worden teruggewonnen voor openbare distributie of voor andere toepassingen, 
bijvoorbeeld in de industrie. Deze terugwinning zou echter dure behandelingen 
vereisen omdat dit water zeer rijk is aan chemische stoffen en in het bijzonder 
sulfaten. Een alternatieve oplossing zou bestaan in het opnieuw injecteren van het 
gekoelde water in dezelfde diepe watervoerende laag via een tweede diepe put.  
De reflectie voor de vaststelling van een specifieke wetgeving met betrekking tot de 
diepe geothermie wordt opgestart. Onderzoeken naar de mogelijkheden en 
haalbaarheid zijn reeds voltooid en er is een cartografie opgesteld van de gebieden 
met geothermisch potentieel.  

Motivatie De voorgestelde maatregel is bedoeld voor de aanname van een specifieke wetgeving 
voor de terugwinning van water uit diepe geothermie voor het gebruik van de 
restwarmte, voor drinkwater of voor industriële toepassingen. 

Uitvoering De maatregel vereist de vaststelling van een wetgeving met betrekking tot de diepe 
geothermie. 

Stappen Voorlopige planning 

1 Vaststelling van een wetgeving met betrekking tot de 
diepe geothermie. 2018 

Operator DGO3 - Departement Leefmilieu en Water 

Geassocieerde 
partners 

DGO4 - Departement Energie, Waalse Watermaatschappij (SWDE), AQUAWAL 
(Beroepsvereniging van de openbare exploitanten van de watercyclus), IDEA 
(Intergemeentelijke Economische Ontwikkeling en Planning), Universiteiten, SPGE. 

Verwachte impact Vermindering van de onttrekking aan de grondwaterlichamen voor bijdrage aan de 
verwezenlijking van hun goede kwantitatieve toestand. 

Betrokken zone(s) Gebieden van geothermisch belang (er is in 2011 een cartografie opgesteld door de 
Geologische Dienst van België). 

Totale kosten € 50.000 voor de opstelling van wetgeving (overheidsopdracht met een 
advocatenkantoor dat is gespecialiseerd in milieurecht). 

Financieringsbron Regionaal budget 
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Informatiefiche van de maatregel  

0590_02 - Verbetering van de kennis over de gevolgen van de klimaatverandering op het 
waterbeheer 

Onderwerp De Internationale Schelde- (ISC) en Maascommissie (IMC) hebben een eerste versie 
opgesteld van de documenten betreffende de strategie die moet worden ontwikkeld 
voor de gevolgen van de klimaatverandering op de watervoorraden. 
Op het niveau van Wallonië werd in 2011 een studie uitgevoerd door ECORES en TEC: 
‘De aanpassing aan de klimaatverandering in het Waals Gewest’. 
Deze maatregel bestaat in: 
- de voortzetting van de reeds uitgevoerde studies, voor verfijning van de analyse van 
de gevolgen van klimaatverandering op de watervoorraden en aquatische 
ecosystemen (wijzigingen in de waterhuishouding, temperatuurwijzigingen, 
grondwateraanvulling, gevolgen voor dierpopulaties, frequentie van uitzonderlijke 
gebeurtenissen zoals overstromingen of droogte); 
- opstelling van maatregelen voor het waterbeheer (behoud van biologische 
stromingssnelheden, daling van de vervuilende uitstoot, beperking van het gebruik 
van drinkwater, enz.).  

Motivatie De gevolgen van de klimaatverandering op de watervoorraden in Wallonië zijn nog 
niet volledig in kaart gebracht; bepaalde concepten, zoals minimale ecologische 
stromingssnelheden, moeten nog worden uitgewerkt. 

Uitvoering De maatregel vereist een studie die bestaat in een analyse van de resultaten van het 
klimaatveranderingsmodel op basis van beoogde scenario's en de gevolgen ervan voor 
de Waalse watervoorraden. 
Het samenvattende verslag van het AMICE-project ‘De Internationale Commissie van 
de Maas en de klimaatverandering: welke follow-up en hoe’ ligt aan de basis van het 
onderzoek en de toe te passen strategie. 

Stappen Voorlopige planning 

1 Synthetisering van de bestaande informatie over de 
gevolgen van de klimaatverandering op de 
watervoorraden van Wallonië. 

2016 

2 Opstelling van aanbevelingen voor het beperken van de 
gevolgen van de klimaatverandering op de 
watervoorraden van Wallonië. 

2017 

3 Organisatie van follow-up van de door de Waalse regering 
aangenomen aanbevelingen. 

2018 en volgende jaren 

Operator DGO3 - Departement Milieu en Water en Departement Landelijke aangelegenheden 
en Waterwegen. 

Geassocieerde 
partners 

Waals Agentschap voor lucht en klimaat. 
Belanghebbenden op het gebied van water. 

Verwachte impact Verbetering van de kennis van de gevolgen van de klimaatverandering op de 
oppervlaktewater- en grondwaterlichamen 

Betrokken zone(s) Wallonië 
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Totale kosten € 70.000 voor fase 1 en 2. 
Fase 3 zal kosten met zich meebrengen waarvan het bedrag momenteel niet gekend 
is. 

Financieringsbron Fonds voor Milieubescherming van de algemene uitgavenbegroting van het WG. 
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Informatiefiche van de maatregel  

0640_02 - Ontwikkeling van een algemene communicatie- en bewustmakingsstrategie op 
lange termijn voor alle wateractoren 

Onderwerp De maatregel is bedoeld om te communiceren over enerzijds het thema water met de 
verschillende belanghebbenden (het grote publiek, bepaalde belanghebbenden), en 
over anderzijds de voortgang van de wetgeving en de toepassing ervan in Wallonië.  
Dankzij het gebruik van moderne middelen die zijn aangepast aan elk publiek kan de 
autoriteit bepaalde maatregelen beter communiceren en afdwingen. Communicatie 
binnen de administratie (intra-Waalse Overheidsdienst) wordt ook overwogen. 
Er zal prioriteit worden gegeven aan de communicatie met betrekking tot de inhoud 
van het maatregelenprogramma van de tweede cyclus beheerplannen voor 2015-2021. 

Motivatie Enerzijds moeten de wateroperatoren en het grote publiek worden geïnformeerd over 
de status van de waterlichamen en de uitdagingen van de Kaderrichtlijn Water.  
Anderzijds moet het maatregelenprogramma dat is voorzien in het kader van de 
tweede cyclus beheerplannen per stroomgebiedsdistrict worden meegedeeld en 
uitgelegd aan het grote publiek en de medewerkers van de administratie 

Uitvoering In eerste instantie wil het project communiceren over de status van de waterlichamen 
door verspreiding van een rapport. Vervolgens zal de communicatie betrekking hebben 
op de stroomgebiedsbeheersplannen en het maatregelenprogramma dat moet 
worden uitgevoerd, via seminaries die bedoeld zijn voor de administratie en 
vervolgens een verspreiding naar het grote publiek via een internetplatform en sociale 
netwerken.  

Stappen Voorlopige planning 

1 Propaganda in verband met een openbaar onderzoek naar 
de stroomgebiedsbeheersplannen in het kader van de 
Landbouwbeurs van Libramont 

2015 

2 Actualisering, bewerking en online publicatie van het 
rapport met de gegevens van de monitoringnetwerken 
voor de waterkwaliteit 

2016 

3 Verspreiding van de informatie die is bedoeld voor de 
overheid via interne media (DGARNECONTACT, tijdschrift 
Osmose) en seminaries ( ‘Infomiddagen’) 

2016 en volgende jaren 

4 Drukken en verspreiden van informatiebrochures over het 
maatregelenprogramma in het kader van publieke 
evenementen (Waalse Waterdagen, Landbouwbeurs van 
Libramont, Assises de l'Eau ...).  

2016 

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

2016 en volgende jaren 

6 Het versturen van informatie via nieuwsbrieven en sociale 
netwerken (Twitter-account DGO3_DEE). Communicatie 
die kan worden verzekerd door partners (bijv. Facebook- 
en Twitter-accounts van Rivierencontracten, Twitter van 
‘Vive Wallonië’, Twitter van het DGO4) 

2016 en volgende jaren 
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Operator Waalse Overheidsdienst - DGO3 - Departement Leefmilieu en Water. 

Geassocieerde 
partners 

DGO3 - Directie Communicatie, Natuurlijke hulpbronnen,  
Leefmilieu en Landbouw (CREA), Directie Externe Communicatie van het Secretariaat-
Generaal, Operationeel Directoraat-Generaal van Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, 
Erfgoed en Energie (DGO4), de 13 Waalse Rivierencontracten, de Beroepsvereniging van de 
openbare exploitanten van de watercyclus in Wallonië (Aquawal), de Openbare 
Maatschappij voor Waterbeheer (SPGE), de Vereniging van Steden en Gemeenten van 
Wallonië (UVCW) ...  

Verwachte 
impact 

De maatregel moet het mogelijk maken om 
-het grote publiek en de spelers uit de sector te sensibiliseren voor de uitdagingen van de 
Kaderrichtlijn Water;  
-de bekendheid te vergroten van het programma dat is aangenomen in het kader van de 
stroomgebiedsbeheersplannen van de IIe cyclus 
-de communicatie te moderniseren, inclusief het gebruik van sociale netwerken en om zo te 
beantwoorden aan een terugkerend verzoek van de burgers (zie het openbaar onderzoek 
van de stroomgebiedsbeheersplannen van de Ie cyclus) 

Betrokken 
zone(s) 

Wallonië 

Totale kosten € 142.000 incl. btw 

Financieringsbron Begroting van het communicatieplan van het DGO3-CREA en basisartikel 12.01 van 
programma 15.13 van de uitgavenbegroting van het Waals Gewest. 
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Informatiefiche van de maatregel  

0650_02 - Versterking van intra-Belgische coördinatie voor waterbeheer 

Onderwerp De coördinatieverplichting tussen de verschillende bevoegde autoriteiten van eenzelfde 
lidstaat (zoals België) is opgenomen in de Kaderrichtlijn Water en de richtlijn 
Overstromingen (evenals de verplichting tot internationale coördinatie tussen de lidstaten 
die deel uitmaken van hetzelfde stroomgebiedsdistrict). 
De intra-Belgische en internationale coördinatie is nodig voor de opstelling:   
 - van de stroomgebiedsbeheersplannen (SGBP);  
- van de overstromingsrisicobeheerplannen (ORBP). 
  
De intra-Belgische coördinatie moet, met het oog op de versterking ervan, worden 
gestructureerd op twee niveaus:  
  - op regionaal niveau, tussen de 3 Belgische gewesten, die bevoegd zijn voor het beheer 
van zoetwater, en de federale staat, die bevoegd is voor de kustwateren;  
- op lokaal niveau: op niveau van de Waalse deelstroomgebieden, grensoverschrijdende 
waterlopen en bijbehorende waterlichamen. 
De stuurgroep ‘Water’ van het (Belgische) Coördinatiecomité internationaal Milieubeleid 
(CCIM) heeft hiertoe een voorstel gedaan, begin 2015. 

Motivatie De Europese Commissie heeft vastgesteld dat de coördinatie tussen de Belgische entiteiten 
onvoldoende was bij het ontwerp van de eerste cyclus van stroomgebiedbeheerplannen 
(2010-2015).  

Uitvoering Coördinatie/samenwerkingsvergaderingen tussen de verschillende soorten actoren: 
- op ‘regionaal’ intra-Belgisch niveau: er wordt voorgesteld om een verbeterd, meer 
gestructureerd en meer formeel overlegsplatform te creëren, binnen de Stuurgroep Water 
van het CCIM Dit platform zal een Waalse vertegenwoordiger omvatten voor de 
Kaderrichtlijn Water en een Waalse vertegenwoordiger voor de Richtlijn Overstromingen;  
- op ‘lokaal’ intra-Belgische niveau: er zullen informele overlegstructuren worden opgericht 
voor de grensoverschrijdende deelstroomgebieden van het district van de Schelde, naar het 
model van het INTERREG-project Aquadra voor het district van de Maas door 
samenwerking tussen de Waalse Rivierencontracten en ‘Bekkensekretariaten’ met de hulp 
van de ambtenaren van de gewesten en provincies. 

Stappen Voorlopige planning 

1 Goedkeuring van de door het CCIM voorgestelde intra-Belgische 
coördinatie- en samenwerkingsstructuur  

Maart 2015 

2 Oprichting van de coördinatiestructuren. 2015 

Operator Waalse Overheidsdienst-DGO3-Departement Leefmilieu en Water   

Geassocieerde 
partners 

Waalse Overheidsdienst-DGO3 - Departement Landelijke aangelegenheden en Waterwegen 
- Directie Onbevaarbare waterwegen. 
Waalse Overheidsdienst-DGO2 en Werkgroep Overstromingen. 
Rivierencontracten en hun partners (provinciale en gemeentelijke technische diensten ...)  
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Verwachte impact Op regionaal niveau verbetering van de formele intra-Belgische coördinatie betreffende 
de inhoud van de stroomgebiedbeheerplannen en overstromingsrisicobeheerplannen. 
Op lokaal niveau: toename van de informele uitwisseling van informatie en coördinatie-
inspanningen voor acties in het veld, met betrokkenheid van de Rivierencontracten. 

Betrokken zone(s) Grensoverschrijdende waterlopen en bijbehorende waterlichamen tussen Wallonië en 
Vlaanderen: Leie, Bovenschelde, Dender, Zenne, Dijle, Grote en Kleine Gete, Geer, 
Berwinne. 

Totale kosten De maatregel vereist werk dat overeenkomt met de inzet van 1/4 VTE niveau A 
gedurende 6 jaar met andere woorden € 75.000 (bestaande medewerker), voor 
rekening van de uitgavenbegroting van het Waals Gewest. 

Financieringsbron Uitgavenbegroting van het Waals Gewest (in voorkomend geval). 
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Informatiefiche van de maatregel  

0680_12 - Afronding en uitvoering van het Regionaal Plan voor het gebruik van de 
watervoorraden 

Onderwerp Het Regionaal Plan van Watervoorraden is een tool voor de planning en de regulering 
van de exploitatie van de watervoorraden op het volledige grondgebied van het Waals 
Gewest.  
Het is bedoeld om te anticiperen op eventuele moeilijkheden bij de voorziening van 
drinkwater voor de bevolking: het draait rond ‘het veilig stellen’ van de voorziening.  
 
Dit veilig stellen omvat met name: 
- de versterking van de synergieën tussen de producenten/verdelers van water, het 
gaat hierbij zowel om Walen als buurtbewoners van Wallonië; 
- de uitvoering van watervoorzieningswerken en de aanleg van netwerken tussen 
bestaande pijpleidingen; 
- de handhaving van de kwaliteit van het water dat wordt verdeeld.  

Motivatie Het veilig stellen van de watervoorziening in het hele Waalse Gewest 

Uitvoering De maatregel wordt in Wallonië uitgevoerd door exploitanten op het gebied van 
drinkwater (SWDE, CILE, Vivaqua, INASEP ...) door de aanleg van pijpleidingen tussen 
de waternetwerken. 

Stappen Voorlopige planning 

1 Project 1 Beveiligingswerken La Louvière (Schelde) 2015-2017 

2 Project 2 Beveiligingswerken Charleroi (Schelde) 2014-2016 

3 Project 3 Beveiligingswerken Durbuy (Maas) 2015-2017 

4 Project 4 Terugwinningswerken mijnafvalwater Berthe 
(Maas) 

2014-2016 

5 Project 5 Beveiligingswerken Bergen-Doornik-Rijssel 
(Schelde) 

2015-2020 

6 Project 6 Beveiligingswerken Hollogne-Wellin (Maas) 2015-2021 

7 Project 7 Beveiligingswerken Waals-Brabant (Schelde) 2017-2020 

Operator Waalse Watermaatschappij (SWDE) 

Geassocieerde 
partners 

DGO3 

Verwachte impact Vermijding van watertekorten in het geval van lange perioden zonder neerslag, 
beveiliging van de watervoorziening door onderlinge aansluiting van de watersystemen 
van de exploitanten, optimalisering van het gebruik van grote installaties voor 
waterproductie (dammen, zuiveringsinstallatie voor drinkwater ...). 

Betrokken zone(s) Wallonië 

Totale kosten De kosten van alle 7 de projecten worden geraamd op € 201.000.000 over 6 jaar. 
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Financieringsbron De financiering wordt gedragen door:  
- in de eerste plaats door middel van de reële kostprijs van de distributie (C.V.D.) 
- in mindere mate door een terugbetaling van de heffing op winplaatsen en de 
beschermingsvergoeding voor de stopzetting van de onttrekking van water. 

 

  



 

Tweede beheerplannen 
Maatregelenprogramma 

 

               

 
 

Pagina  78 van 79 

Integratie van het regionale schema van de watervoorraden (SRRE) in de stroomgebiedsbeheersplannen. 

Eén van de doelstellingen van de KRW is de een gerationaliseerde exploitatie van de watervoorraden door een 
beter gebruik van de beschikbare watervoorraden en synergieën tussen de verschillende operatoren. 

Hiervoor heeft de Waalse regering de SWDE gevraagd om ‘Schéma Régional des Ressources en Eau’ (SRRE: 
regionaal schema van de watervoorraden) op te stellen. 

Dit schema is gebaseerd op een aantal pijlers: milieu (duurzaam beheer van de voorraden), waterkwaliteit 
(bescherming van de stroomgebieden en Water Safety Plans) en economisch (algehele economie van het 
gewest en openbaar beheer van financieel betaalbaar water) . 

Voor de waterproducenten in Wallonië bestaat de uitdaging in de levering van water van goede kwaliteit in 
voldoende hoeveelheden (reserve van 30% extra in vergelijking met een gemiddeld volume) bij elke 
aansluiting. Hiervoor moeten idealiter ten minste twee watervoorzieningsbronnen per aansluiting worden 
voorzien om te beschikken over een alternatief in geval van storing in een voorraad (vervuiling, opdroging, 
onderbreking van het watervervoer). Dit vereist een grotere vermazing – naar het voorbeeld van een 
computernetwerk – van de waterleidingen in heel Wallonië.  

Diverse samenwerkingsprojecten tussen waterproducenten (in Wallonië, maar ook met de 
gewesten/buurlanden) werden overwogen en bepaalde ervan worden uitgevoerd. Deze projecten hebben 
vooral betrekking op de stroomgebiedsdistricten van de Maas en de Schelde; ze veroorzaken soms de 
overdracht van grote hoeveelheden water tussen waterlichamen, met als gevolg een wijziging van de balans. 

District van de Maas 

- Synergie CILE – SWDE: de infiltratietunnels van Haspengauw die worden geëxploiteerd door de CILE 
(krijt uit het Krijttijdperk) bereiken nu te hoge grenswaarden wat betreft hun nitraatgehalte. De CILE 
zal een installatie voor stikstofafbraak opzetten met een capaciteit van 12 miljoen m³/jaar. Daarnaast 
zal een ander watervolume van de infiltratietunnels worden gemengd met water van de stuwdammen 
Oost (Vesder en Gileppe - complex VEGI). 

- Synergie CILE – SWDE: er is een samenwerking tussen beide exploitanten opgezet om de voorziening 
van het stadje Durbuy veilig te stellen. Een verbinding tussen het waterwingebied van Néblon (CILE) en 
de watervoorziening van Noord-Luxemburg (ANL – water uit de stuwdam van Nisramont) zal de 
waterproductie verlichten van het Complex van de Ourthe dat momenteel maximaal wordt benut en 
de watervoorziening van de entiteiten van het stadje Durbuy beveiligen (ten minste twee 
verschillende toevoerbronnen per aansluiting). 

- Synergie CILE – Vivaqua: gezien hun relatieve geografische nabijheid werden de stroomgebieden van 
Modave (Vivaqua) en Néblon (CILE) met elkaar verbonden door een leiding die in beide richtingen kan 
werken. Dit biedt dus zekerheid voor beide exploitanten in geval van technische problemen of 
verontreiniging in een waterwingebied. 

- Synergie INASeP – SWDE: sinds enkele jaren heeft de concurrentie ‘mijnbouw – productie van 
drinkwater’ de neiging om de vorm aan te nemen van een samenwerking door de terugwinning van 
het mijnafvalwater (bijvoorbeeld van Transhennuyère in Henegouwen). Zo zal de uitbreiding van 
exploitatie van de Berthe-steengroeve de samenwerking mogelijk maken tussen de INASEP en SWDE 
voor de terugwinning van het water dat op de geulbodem wordt verpompt voor de exploitatie van de 
kalksteen. 

- Synergie Vivaqua – SWDE: om de watervoorziening van de entiteit van Charleroi veilig te stellen, zal de 
SWDE een samenwerking aangaan met een feeder van Vivaqua die afkomstig is van de verpomping in 
de Maas in Tailfer en van de waterwingebieden in Spontin. 
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District van de Schelde 

- Synergie IDEA – SWDE: de terugwinning van het mijnafvalwater vindt al plaats in Ecaussinnes en zal 
worden uitgebreid met de exploitatie van de steengroeve Tellier des Prés in de buurt van de 
bestaande zuiveringsinstallatie. Beide operatoren hebben hun samenwerkingsverband voor dit project 
al vastgelegd in een ESV. 

- Synergie Vivaqua – SWDE: Waals-Brabant is een gebied in volle expansie, waardoor de vraag naar 
water ook zal toenemen. Dit gebied wordt doorkruist door de grote watervoorzieningen van Vivaqua 
die teruglopen tot Brussel, daarom zullen verbindingspunten tussen het netwerk van SWDE en deze 
feeders worden gerealiseerd om zo de drinkwatervoorziening van de provincie enigszins veilig te 
stellen. 

- Synergie SWDE – LMCU (Franse operator in de regio Rijssel): de regio Rijssel wordt momenteel 
geconfronteerd met een daling van de kwaliteit van het grondwater. Ten behoeve van de 
watervoorziening is er voorzien om het SWDE-netwerk van West-Henegouwen (met eventueel een 
aanvoer van de waterwingebieden van Vivaqua in de regio Bergen) te verbinden met het netwerk van 
LMCU. 
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