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Advies aan het schepencollege  

 

 

 

 

Betreft: Pidpa hernieuwing inrichting voor drinkwatervoorziening 

 

 

 

De milieuadviesraad in vergadering op 8 februari 2018 brengt volgend advies uit. 

 

De raad stelt zich vragen bij de referentiesituatie die gehanteerd wordt in het project-MER. Er 

wordt uitgegaan van het jaar 2014 als referentiesituatie een moment waarop de winning reeds 

46 jaar (sinds 1968) geëxploiteerd wordt waardoor er vanuit gegaan kan worden dat er reeds 

een grote invloed is geweest op de natuuraspecten. Uit de informatievergadering van 19 

februari 2018 blijkt dat de grondwaterwinning een erg brede invloedstraal heeft en een negatief 

effect heeft voornamelijk op de vegetatie ter hoogte van de Vuilvoort (VEN-gebied). De 

voorgestelde maatregel met name, ‘het pompen aan een debiet hoger dan 15.000 m³/dag langer 

dan 2 weken aan een stuk in de gevoelige voorjaarsperiode (1 februari tot 31 mei) moet 

vermeden worden’ is onduidelijk en ontoereikend. Deze zou geherformuleerd moeten worden. 

De raad stelt voor om in de bijzondere voorwaarden volgende voorwaarde op te nemen: ‘tijdens 

de periode van 1 februari tot 31 mei wordt er maximaal 2 weken gepompt aan een pompregime 

van meer dan 15.000 m³’. Bovendien acht de raad het absoluut noodzakelijk dat er bijkomende 

ondiepe peilbuizen worden voorzien ter hoogte van de Vuilvoort ten einde de grondwaterstand 

te kunnen monitoren in functie van de vegetatie (oa Pinksterbloem). Naast de monitoring van de 

grondwaterstand is ook een vegetatiemonitoring noodzakelijk. Alleen zo kan de achteruitgang 

van de vegetatie opgemerkt worden en kunnen er maatregelen (aanpassing van het pompdebiet) 

genomen worden. Volgende bijzondere voorwaarde wordt voorgesteld: ‘De bevindingen van 

het monitoringsprogramma (vegetatiemonitoring inclusief grondwatermonitoring) worden 

tweejaarlijks gerapporteerd aan het Agentschap Natuur en Bos. Wanneer uit dit rapport zou 

blijken dat er onherstelbare en onvermijdbare schade wordt toegebracht aan VEN-gebied of dat 

de instandhoudingsdoelstellingen in het gedrang komen in het nabijgelegen SBZ, moeten, in 

samenspraak met ANB, de nodige maatregelen genomen worden’. 

 

 

 

Met beleefde groeten, 

 

 

 

Namens de milieuadviesraad, 
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