Bijlage Q2 Bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden in afwijking van de algemene en
sectorale
sectorale milieuvoorwaarden
milieuvoorwaarden van
van titel
titel II
II van
van het
het VLAREM
VLAREM
Voeg de gegevens als bijlage Q2 bij het formulier.
1 Van welke bepaling van titel II van het VLAREM wilt u afwijken?

Art 5.53.4.6§1
2 Motiveer waarom u een bijstelling aanvraagt.
Motivering:
De huidige winning is reeds uitgebouwd met een zeer uitgebreid monitoringsmeetnet van peilputten zowel
binnen als buiten de invloedssfeer van de winning
De monitoringspunten worden minimaal maandelijks gepeild en worden jaarlijks overgemaakt aan VMM ifv
IMJV.
Het debiet van het opgepompte ruw grondwater wordt dagelijks automatisch genoteerd. De opgepompte
debieten worden in het kader van de grondwaterheffing jaarlijks overgemaakt aan VMM
Conform artikel 5.53.6.3.2 van Vlarem wordt per periode van 5 jaar een rapport opgesteld met een
beschrijving, evolutie en evaluatie van de opgepompte debieten, peilmetingen en eventuele invloed naar de
omgeving toe. Daarnaast dienen 2 stijghoogtekaarten worden gemaakt van de freatische en van de diep
watervoerende laag waaruit gepompt wordt met de hoogste en laagste grondwaterstand. Dit rapport wordt
overgemaakt aan de vergunningverlenende overheid en aan VMM-AOW.
Het jaarlijks opstellen van een afpompingskegel voor alle vergunde Vlarem-grondwaterwinningen vraagt veel
werk en biedt o.i. geen directe meerwaarde. Pidpa beschikt door de intensieve meetcampagne wel over
voldoende peilen om op verzoek de kegel te maken.
3 Welke aanvulling van de bijzondere milieuvoorwaarden stelt u voor als alternatief voor de algemene of sectorale
milieuvoorwaarde waarvan u wilt afwijken?
In afwijking op art. 5.53.4.6§1 van titel II van Vlarem is het stilleggen van de grondwaterwinning gedurende ten minste
24 uur niet vereist maar wordt minstens éénmaal per jaar in alle pompputten en alle peilputten van het
peilputtennetwerk het grondwaterpeil gemeten en het dagdebiet genoteerd. Op vraag van de VMM wordt de
afpompingskegel bepaald.

Afwijking op art. 4.1.9.1.3§1, 2 is reeds geregeld in de nieuwe basisvergunning van het wpc.

