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Actiefiche 5B_C_0017
 Inzetten van instrumenten (uit nieuw GLB) om organisch stofgehalte in de bodem te verhogen.Titel:

Kwantiteit oppervlaktewater

De waterbeschikbaarheid verhogen

Maatregelgroep:

Maatregel:

Info omtrent het maatregelenprogramma

Bron: SGBP 2022-2027

Schaalniveau: Generieke actie

Planonderdeel: Vlaams deel 2022-2027

Algemene gegevens

Beschrijving: Het verhogen van het organisch koolstofgehalte in de bodem verbetert de bodemstructuur en zo het
waterbergend vermogen en de waterinfiltratiecapaciteit van de bodem. Het instrument Agromilieu- en
klimaatmaatregelen (AMKM) en/of ecoregelingen uit het nieuw GLB post 2020 inzetten met betrekking tot o.a.
het verhogen van het organisch koolstofgehalte in de bodem met tot doel het verminderen van de
waterschaarsterisico's. Hierdoor vermindert ook het overstromingsrisico. Ecogewassen zijn gericht op
ondermeer het verbeteren van de bodemkwaliteit en bodemstructuur, het verminderen van erosie, en het
beter aangepast zijn aan wateroverlast/waterschaarste. De actie heeft tot doel het vochthoudend vermogen
van de bodem te verbeteren. Mogelijke voorstellen in kader van het nieuw GLB zijn: ecoregeling voor
"Verhogen van het organische stofgehalte in de bodem",  ecoregeling of AMKM voor "Eco-gewassen",
ecoregeling of AMKM voor "Erosiebestrijding" en dit onder voorbehoud gelet op het nog lopende
goedkeuringsproces nieuw GLB (en de daaropvolgende goedkeuring van het Vlaams GLB strategisch plan).

Type Actie: Definitief

Initiatiefnemer(s):Vlaamse overheid : Departement Landbouw en Visserij (LV)

Betrokkenen: Vlaamse overheid : Departement Omgeving, Andere betrokkene: praktijkcentra

Doelstelling:

Is voortzetting van actie uit vorige planperiode met actienummer:

Hangt samen met/is afhankelijk van actie uit huidige planperiode met actienummer:

Kwalitatieve inschatting van het effect:

Effect van de maatregel ifv de
doelstellingen

RECHTSTREEKS EN
ONMIDDELLIJK

RECHTSTREEKS
MAAR VERTRAAGD

ONMIDDELLIJK
MAAR

ONRECHTSTREEKS

ONRECHTSTREEKS EN
VERTRAAGD
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Ruimtelijk effect van de maatregel GEBIEDSDEKKEND MEERDERE
AFSTROOMZONES WATERLICHAAM BEPERKT GEBIED

Bestendigheid van het effect PERMANENT LANGDURIG
VOORTDURENDE
IMPLEMENTATIE

NODIG
EENMALIG

Bindend karakter WETTELIJK BINDEND,
INCL. HANDHAVING WETTELIJK BINDEND VASTGELEGD IN

PLANNEN VRIJWILLIG

Kosten GEEN KOSTEN < 100.000 EURO < 500.000 EURO > 500.000 EURO

Klimaatadaptatie (omgaan met gevolgen
klimaatverandering) DRAAGT BIJ NO REGRET MOGELIJK REGRET NEGATIEVE IMPACT

Synergie met andere
beleidsdoelstellingen (KRLW - WTBD -
IHD - ...)

GROOT POSITIEF KLEIN POSITIEF GEEN NEGATIEF

Uitvoerbaarheid VERZEKERD GROTE KANS ONZEKER ONTBREKEN

Klimaatmitigatie (terugdringen van
broeikasgassen) GROOT POSITIEF KLEIN POSITIEF GEEN NEGATIEF

Situering

Stroomgebieden:

Speciale beschermingszone :

VenGebied:

Gemeenten:

Geplande start: 2022

  Financier   Investeringkosten
(in €/planperiode)

% Voorzien investering  Operationele kosten
per jaar    (in €/jaar)

  % Voorzien
operationeel

Vlaamse overheid :
Departement Landbouw

0 0 0 0

Timing & budget

Raming tabel:

Voortgang
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Laatst gerapporteerde status in het jaar

Laatst gerapporteerde detailstatus in het jaar :

:
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